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మహాకవి, ఆంధ్రకంబర్ 

సాహిత్యరత్నాకర, విద్వత్ కవికుల తిలక 

త్ర పూతలపట్టు శ్రీరాములు రెడ్డిగారు. 
జననము : 05 -04- 1892 | మరణము : 08-11-1971 



పూతలపట్టులో ఏర్పాటు చేయబడిన (శ) పూతలప 
రాములు రెడ్డిగారి కాంస్య విగ్రహ ఆవిష్కరణోత్సవము. 



అక్షరాంజలి 
సరస్వతీపుత్ర మహా సహ స్రావధాన స్థానావార్య 

డా॥మేడసాని మోహన్, 
డెర్టర్, అన్నమాచార్య ప్రాజ్ఞో, టి.టి.డి. 

చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ 
ఏకైకమక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతకనాశనమ్. 

హైందవ సంస్కృతిని మహత్తరంగా ప్రభావితం చేసిన మహేతిహాసం 
రామాయణం. అన్ని భారతీయ భాషలలోను రామాయణ మహా కావ్యాన్ని 
ఎందరో మహా కవులు రచించారు. తమిళ వాజ్మయంలో కంబరామాయణానికి 
వుంచి పేరు ప్రఖ్యాతులున్నాయి. పూతల పట్టు శ్రీరాములు రెడ్డిగారు 
కంబరామాయణాన్ని అనువాదం చేశారు. అనువాద కావ్యమైనా గాని కవితా 
శిల్పాన్ని సౌందర్య బంధథురంగా ఆవిష్కరించడంలో సంపూర్ణ కృత 
కృత్యులైనారు. ఊహలపోహళింపులో నూ, శబ్ద సంయోజనంలోను, సన్నివేశ 
కల్పనంలోను, 'సర్వకవితాంగాలలోను శ్రీరాములు రెడ్డిగారి కవితా రూప 
తపస్సు లోకోపకారకమై వాసికెక్కింది. అయోధ్యా నగర వర్ణన సందర్భంలో 
ఈ క్రింది పద్యం ఎంత ప్రసన్నరమణీయంగా భాసిస్తూ ఉందో రసజ్ఞులు 
పరిశీలింపగలరు. 

ధరణిదేవి ముఖాబ్దమో! తిలకమో! తన్నేత్రమో! దివ్యసుం 
దర భద్రాయతమాత్రమో! కుచతటోదంచన్మణీ హారమో! 
వరజీవస్థలమో! రమావసతియౌ పద్మంబొ! శ్రీ విష్ణుపే' 
రురమో! కౌస్తుభహీమ పేటికయొ! దేవౌకంబు పై లోకమో! 

మూలంలోని భావాలకు తెలుగుదనాన్ని సంతరించి, ప్రాబంధిక శయ్యా 
విశేషంతో సాగసులు దిద్దారు. ప్రసన్నమై, ధారాళధారానిరూఢమై, రామాయణ 
కథా 'సన్నివేశా నుకూలమైన శయ్యాపాక సౌభగ్యాలతో పూతల పట్టు శ్రీరాములు 
రెడ్డగారి కవితాశైలి రసజ్ఞాలను రసానందాను భూతి కలిగిస్తుంది. 



యాగపటలంలోని వామనచరిత్రలో వామనమూర్తి వర్ణన చూద్దాం 
శ్యామల వర్ణుండున మహితీ సాత్త్వికుడైన రమేశుండంతంద 
త్త్వామలవేది మూడు సమయంబుల చర్య లెజుంగువాండు, దై 
త్యామర తాతకళశ్యపున కర్మిలి పుత్రకు(డై జనించి తా 

_ వామనుండయ్యె నింత దలథన్ వట బీజము న్యాయమొప్పంగన్ 

పద్య రచన ఒక మహత్తర కళ. పద్య విద్యా సంప్రదాయ నిష్టాతులకే ఈ 
కళాదిప్తి వశమౌతుంది. ఈ శిల్పవిన్యాసంలో సారళ్యం, సౌకుమార్యం, ప్రసన్నత 
సాధించాలంటే వాజ్మయ తపస్వికే సాధ్యం. పూతలపట్టు శ్రీరాములు రెడ్డి గారు 
వాజ్మయ మహా తపస్వియనుట స్వభావోక్తి. 

- సీతారాముల పరస్పర వీక్షణ సన్నివేశంలో సీతాదేవి సౌందర్య సాక్షాతా గరం, 
ఆ దేవి జగన్మనోహన విన్యాస విభ్రమం - ఇత్యాదులను వర్ణించుటలో మృ 
దుమధురములైన పదముల పొందిక, తలపుల మేళవింపు, రుటితితాత్స ర్య 
స్ఫురణం - ఎంత మనోజ్ఞంగా భాసింపజేశారో చూడండి. 

పాగడండొడంగువోంబలుకు బోటి మగండగు బ్రహ్మయాదిగా 
మిగిలిన 'సత్కవీంద్రులుపమించి వచించెడు లక్ష్మియే స్వయం 
బుగ విజయంబు సేయందన పోణిమి బల్క6ంగ నామె దక్కవే 
యగనుపమానమార్సు యెలుంగందరంబె! నుతింపసాధ్యమే! 

న రే ర 

గరిజాద్యుత్తమ సాధ్వులున్ దలలు కేల్లీలించి మైక్కుంగ ద 
గ్గరహిన్ సద్గుణరాశియౌ జనకరాట్కన్యావిలాసంబు ని 
నర వర్యుల్ దిలకించి సౌరు పొఠిమేరంగాంచంగాంక్షించియే 
తిఅగంట్రైతిమి రెండు కన్నులును బ్రాతింగాన లేవండ్రు సూ 

- xxx 
ఇమ్మగువ పంకజము నుండి యిలకు రాంగ 
ఘోరతపమాచరించిన వారు సురలొ? 
జగమొ? విప్రులో? స్వర్గమో? తగవో? యెదియొ? 
దిని నిజము నిజంబుగ దెలియలేము! 



ప్రేమానందము గూర్చు నేత్రములకున్ వీక్షిపంగాంబండువై 
యామోదంబును పెంపన్నెల్లరు జలేబొక్షుల్గనం గౌతుకం 
బీమాద్కిం గలిగించుటన్ జెలులకేయింఫౌ సుధం బోలు కాం 

తామత్తల్లిక సత రామునకు నేతాత్వర్యముం గూర్చునో! 

xxx 

ఊహ కరుదైన సౌందర్యమొందు సీత 
యిట్లు నిలువ నిర్వురకన్ను లెనసి యొకట 
గలసి యిర్వుర తెలువులు కలంకవాజ 

గాంచె రాముడు సతయు.గాంచె నతని. 

x రం ర 

వలపు వహీంచు చూపులను పాశముచే నిరు మానసంబులున్ 

బలముగ లోంగి లాగంబడ భానుకులాంబుధి సోము మానసం 

బలజనకాత్మజాత యెదయందు వసించెను సీతమానసం 
బల రఘురాము చం ద్రునెదయందుందగుల్కొనె. జిత్రవైఖరిన్ 

“తేనె సో(క నోరు తీయన యగు రీతి - తోడ నర్ధమ్మేల్లందోప .....?? 

అన్న కవయిత్రి మొల్ల పలుకునకు శ్రీరాములు రెడ్డిగారు ప్రతిపద్యం 
ఉదాహరణం అవుతుంది. ఆలంకారిక శిల్చబంధురమై, ప్రాబంధిక శయ్యా 

సౌభాగ్య సమన్వితమైన వీరి కవితా సౌందర్యం రామకథాంకితమై సార్ధక్యమును 
సంతరించుకో గలిగింది. విశ్వ శ్రేయోదాయక దీక్షాదక్షమయిన వీరి పునీత 

వాక్కు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రామ బాణం. రామ బాణం వంటి వేగంతో 
చదువరుల హృదయాంతరాళ రసజగత్తులకు దూసుకొని పోగలవు. 

సంధ్యా సమయ వర్ణనలో ఈ క్రింది పద్యాన్ని ఎత హృద్యంగా మలిచారో 
చూడండి. 



వైన ధ్వనించు పక్షుల రవంబులు వాద్యము-గాగ ఘోషముం 

బూనిన అబ్ద్జీయే యడుగు మువ్వలుగా నెజమిన్నై రక్తపుం 

బానము గా౦గంజీంకటియె ప్రబ్బీన కంచెల గాంగ సంజయన్ 
చాన మహోద్ధతిన్ బరంగు - శాకిని భూతము వోలె వర్టిలెన్ 

ర ల 

ఈ విధంగా శ్రీరాములు రెడ్డిగారు తన మృదు జిహ్వవై రవలు దాల్సిన 
నూగు నిగారపుంజిగుల్ చను కవితా సరస్వతిని రామాంకితం గావించి 
ధన్యులైనారు. 

యావత్ స్టాస్యంతి గిరయః సరితశ్చుమహీతలే 
తావత్ రామాయణ కథా లోకేషు ప్రచరిష్యతి 

- అన్న సూక్తిలొని రామాయణ శశ్వత్ ప్రాచుర్య లక్షణం పూతల పట్టు 
శ్రీరాములు రెడ్డిగారి రామాయణ కావ్యానికి కూడ వర్తిస్తుంది. 

- మేడసాని మోహన్ 



కవి ప్రశస్తె 
శ్రీ పూతలపట్టు శ్రీరాములు రెడ్డిగారు శ్రీరామనవమి నాడు 

ర-4-1892న చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టు గ్రామములో జన్మించినారు. 
తల్లీ లక్షాంబ, తండ్రి పెద్ద బుచ్చిరెడ్డిగారు. శ్రీ బుచ్చిరెడ్డిగారు హరికథలు 
చెప్పవారు. ఆ పుణ్యదంపతులకు జ్యేష్ట పుత్రుడుగా కవిగారు జన్మించినారు. 

కవిగారికి నలుగురు కుమార్తెలు. వీరి కీర్తి వలె ఆంధ్ర, కర్ణాటక, తమిళ 
నాడులలో సంబంధ బాంధవ్యములు వ్యాపించినవి. వీరికి పాలకల రెడ్డివంశము 
తోడను, కట్టమంచి వారి తోడను రక్త సంబంధములు గలవు. నలగాంపభ్లె 
నాయుడు గార్డు ఎరి కవితను పోషించి యున్నారు. 

వీరు ప్రాథమిక పాఠశాల వరకు చదివినను స్వయంకృషితో ఆంధ్ర, 
తమిళ సంస్కృత సాహిత్యములను ఒడిసి పట్టుకున్నారు. వీరు మద్రాసు 
ఎశ్వ విద్యాలయ విద్వత్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఆంధ్ర పండిత పదవిని పొంది 
బోధనలో ఉన్నత ప్రమాణాలు నెలక్"ల్పారు. తండ్రి హరికథలు చెప్పడం 
వల్ల వీరికి చిన్నప్పటి నుండి ప్రావీన గ్రంథ పఠనంపై ఆసక్తి వెరిగింది. ఒకవైపు 
విద్యాబోధన మరోవైపు గ్రంథ రచనలను తపస్సుగా సాగించారు. విద్యార్ధి 
వర్లములకు ఆంధ్ర బాషా సాహిత్యముల పట్ల అధికాసక్తి కల్లించుటయే కాక, 
అధ్యాపకుల యెడ గూడా అపార భక్తి తత్సరతలు కలిగించిన పండిత 
శేఖరులు వీరు. వారి సారస్వత వ్యవసాయం ఆత్మ 'సంతృ్నప్తికోసమే. వారి 
రచనలలోని సద్విషయ ప్రస్తావన, ప్రవచనాల ప్రస్తారాలకు నిదర్శనంగా 
సౌశీల్యంలో రామ భక్తులైన పోతన్న, గోపన్నలను తలపించినారు. వీరు 
కొంతకాలం తాళ్ళూరి ఆర్ముగం ప్రై గారితో కలసి “తెనుగుతల్లి”* సాహిత్య 
మాస పత్రికకు సంపాదకత్వం వహించారు. 

శ్రీరాములు రెడ్డిగారి విగ్రహము వలెనే వారి పాండిత్యము గంభీర 
మైనది. వారి హృదయము వలెనే కవిత్వము రసార్టమైనది. వారి వర్తనము 
నలెనే రచనము 'సరళమైనది. తమిళ సారస్వత సాగరము నందలి రత్నములను 



iii 
వై కార్యక్రమమునకు తోడు అదే దినము అవధాన చక్రవర్తి డాక్టర్ 

మేడసాని మోహన్ గారిచే అష్టావధాన కార్యక్రమము సాహితీ పిపాసులకు 
పండుగగా, వెభవంగా జరిగినది. 

మహాకవి పేరిట పూతలపట్టు శ్రీరాములు రెడ్డిగారి స్మారక సంఘము 
ఎర్బాటు చేయబడినది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము వారి ఆర్థిక సహకారము 
రూ.40,000 /-తో కంబరామాయణము పునర్ముద్రణ చేయు అవకాశము 

కలిగినది. 

మేము అడిగిన వెంటనే ఈ పుస్తకమునకు పీఠిక అందించిన అవధాన 
చక్రవర్తి, సరస్వతీపుత్ర డాక్టర్ మేడసాని మోహన్గారికి మా కృతజ్ఞతలు. 

వై కార్యక్రమములో సహకారాన్ని అందించిన శ్రీమతులు బి.ఎన్.సుధీమణి 
నంజారెడ్డి, కె. రుక్మిణి, బి.ఎన్. ఉష మరియు బి.ఎన్. శ్రీవర్రెడ్డి దంపతులు 
(బెంగుళూరు), కె. సుమతి రెడ్డి (యు.ఎస్.ఎ) శ్రీయుతులు పి. విజయ 

శంకరరెడ్డి, టి.టి.డి. ఇ.ఓ. శ్రీ ఐ.వి. సుబ్బారావు మరియు (ట్రస్ట్ బోర్డు 
సభ్యులకు, 'సప్తగిరి ఎడిటర్ శ్రీ రామమూర్తి గారికి, న్యూట్రిన్ ఫ్యాక్టరీ 
యజమాన్యం, చిత్తూరు; శ్రీ డా॥ మన్నవ భాస్కరనాయుడు, ఎ. జయచంద్రా 
రెడ్డ, డా॥ ఎ. మునిరామరెడ్డి, తిరుపతి, పి. కృష్ణమూర్తి, ఎం. వ్యోమకేశవ 
రెడ్డి, ఎం.డి. నాయుడు చిత్తూరు, బీ. భీమేశ్వర రెడ్డి (వి.ఎ.ఓ.), టి. చంద్ర 
శేఖర్ రెడ్డి (తలుపుల పల్లి బాబు), టి.బాబురెడ్డి, జి. శ్రీరాములు శెట్టి, 

కె. హరిబాబు, కె. చెంగలాయ నాయుడు, ఏ. సర్వోత్తమ రెడ్డి, క. నారాయణ 
రెడ్డి, ఎన్. కుమారదేవరెడ్డి, పీ. శ్రీహఠినాథ్, ఎ.కె. వెంకటరమణారెడ్డి గార్లకు 
మా కృతజ్ఞతలు. 

ట్రతులకు, వివరాలకు 

పూతలపట్లు నరోత్తమ రెడ్డి 
లు గానీ G 

సెక్రటరీ, శ్రీ పూతలపట్టు శ్రీరాములు రెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 
పూతలపట్టు (గ్రామం మరియు మండలం) 

చిత్తూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ - 517 124 

ఫోన్స్ : 08572- 70119, 26776 



పూతలపట్టులో ఏర్పాటు చేయబడిన (శ్రీ పూతలప 
(శ్రీరాములు రెడ్డిగారి కాంస్య విగ్రహ ఆవిష్కరణోత్సవము. 
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6-12-1998న విగ్రహావిష్కరణ సందర్భంగా హాజరైన 
(శ్ర డా॥ మేడసాని మోహన్గారు 

ఏగ్రహావిష్కరణ సందర్భంగా హాజరైన శ్రీ బి.ఎన్. శ్రీ వర్రెడ్డి, 
శ్రి బి.ఎన్. రవిచం ద్రారెడ్డి మరియు డా॥ మేడసాని మోహన్ తదితరులు. 



విగ్రహావిష్కరణ సందర్భంగా హాజరైన శ్రీ) పి. కృష్ణమూర్తి, (శ్రీ టి. బాబు 
రెడ్డి, న్సీ, పి, సుబ్బారెడ్డి శ్రి టి. చం ద్రశేఖర్రెడ్డి, నీ ఏ. విజయశంకరరెడ్డి, 

డా॥మన్నవ భాస్కరనాయుడు మరియు శ్రీ, ఏ. నరోత్తమ రెడ్డి తదితరులు 

పూతలపట్టు (శ్రీరాములు రెడ్డి కాంస్య విగ్రహ దాతలు, 
(శ్రమతి బి.ఎన్. సుధీమణి నంజారెడ్డి (మధ్యలో నివారు) 

మతి కె. రుక్మిణీ, శ్రీమతి ఉష మరియు (శ్రీమతి సంతోషి తదితరులు 



పూతలపట్టు (శ్రీరాములు రెడ్డిగారి విగ్రహావిష్కరణ సందర్భంగా 
ఏర్పాటు చేయబడిన డా॥మేడసాని మోహన్ గారి అష్టావధానము. 



శ్రీరస్తు, 

విజ పి 
రోజా 

కంబికవిదరి(్రాదిక ము. 

కంబకవి రాజనరేంద్రుని మునిమనుమ(డగు మూ(డవ కులోత్తుంగుని యాస్తానమున నుండి. 
నత (డు. ( ఈ కులోత్తుంగు(డు విక్రమచోబని కొడుకు. విక్రమచోళు: రు రాజన రేం ద్రుని కొడుకగు. 
రెండవ కలోత్తుంగుని క కుమారు(డు. ) కులోతుంగుండు కంబకవి పాండిత్యమును కవితాచాతుర్య మును విని. 
యతనిం దనయాస్టానమునకు బిలిపించి కవిదక్రవ రి ర్తి బిరుద. మొసంగి గౌరవించి విద్యాధికారిగా నుంచు. 
కొనియెను. వీరిది డీ. సం డ్రెండవ శతాబ్లి సషరభాగము, మొదటి తులోత్తుంగుని కాలమున_అనగా 9 
శతాబ్ది: తుడిని 10 శతాబ్ది మొదటను ఉండేనని కొందటిందురు; రాజునుగూర్చ్ కొవి (గంథములందెచ్చటను. 
ఒక వాక్యమైన కానరాకుండుట మిక్కిలి చిత్రము. 

కంబకవి 'తిరువళుందూరున పూజారి (ఉవచ్చ పనిచేయుచుండిన అనంతు (డను పుణ్యపురుషు 
నకు జనించెను. వీరిది వేలాళ (కృషిక జీవి] కులము. కాళిదాసాది మహాకవుల. చరిత్రముల "వలెనే: 
కంబికోవి చరిత్రమును విస్పష్టముగా( 'దెలియరాదు , పిన్ననా(డే తలిదండ్రులు గతించుటచే తిరు వెణ్ణెయ్ 
నల్లూర నుండిన శడైయప్పన్ [జటప్ప] ఆను నత (డితనింబెంచి పెద్దంజేసి విద్యాబుద్దులు నేర్చి గొప్ప 
పండితునిగా కవిగా, నొనరించెను' కావున( దనపోషకుని నామము చిరస్తాయయగునట్లు లితండు తనరామా 
యజ 'మహాకావ్యము. నందచ్చటచ్చట ( జొప్పించెన్ను 'ఇతని క్రమార్లు (డగు అం బికాపతియు మహాకవి. 

కొందికవి వాల్మీకి ననుసరించి త నరామ్హాయ్నణమున్న [బ్బా సెను. అది కథాను సరణముమాత్రమే 
కొని భాషాంతరీకరణము కాదు. వర్హనలు సంభాషణములు' కత పోకడలు సొంతములు. ఇత డుపషమల 
లోను వర్షనా: పద్దతియందును కాళిదాసుని, శె లని: భ్ కిని పోత నన్ము శృల(సింబును. సంస్కృతాం[ధగ్రములందు. 
వాడుక లోలేని యత్యద్భుతో పమలు ప్రాపంచిక నిత్యవ్యవహారమున కానవ చ్చుసవి యిందు లెక్కకు మీటి 
కలవు. ద్వి(త్రిచతు[ష్వాసము లితనికి మిక్కిలి యుష్షమ్లులు, దశరిఖీని మిథిలా ప్రయాణమును మూడు 
వందల వృత్త తములతో! బెంచి నాయికా. నాయకుల 'పహటకిలలు- శృష్వాపసచయము జలక్రీడ , మధుపానము 
మున్నగు విషయముల కవకాశము. 'గల్చించికొని వర్లించెను. .దీనింబట్లియే కౌ(బోలు!: కంబరామాయణ 
మన 'నెడతెగని. వర్షనములతో దీర్తాతి దీర్గ మైన దను" లోకవ్యదహారము సిద్ధించి యుండనోపు. 

ఇం దెక్కువ భాగమిత డు రు వెట్టెయనల్లూరను కొంతభాగము తిరువ ట్ర యూరను |జాసెను 
కంబక వివ్రాసిస దాయి కాండములే. 4 'త్రరకొండమును ' 'సాలెకులమున( బుట్టిన 'వాణిదాసు(డను కవి రచిం 
చెను. కంబకవి రామాయణమును పూ ర్రిగావించిన: 'పిదప (శ్రీరంగమున. కేగి ఓంకారవిమానమున యోగని(ద్ర 
వహించు. (శ్రీరంగనాథస్వామిని దర్శించి నమ్మాళ్వారులపై నొక (గ్రంథము వ్రాసి యట(గల "మహాపండిత' 
సభలో. దన రామాయణమును' వినిపించి "సభవారి. 'మెప్పువ డసెను.. అందలి పండిత సభకు రంగమని 
"పేరు. దానింబట్టియే లోకమున “రంగమున కెక్కు.నా?” అను సామెత రూఢియైనది. సరస్వతి అంతాది 
[ముక్త క్రపద (గ్ర “సము? ఏరెస్త్రపదు (కృషిషై డెబ్బది) అను[గ్రంథములు కూడ నితనివే యందురు. 
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ఇతని కవిత్వము సరసము లలితసదాలంకొర య క్రము అర్హగంభీరము పండిత పామరరంజ 
“ఈము భక్తి ప్రబోధకము నైనది. శ్రలి గంగాప్రవాహము ననుక రించును. రససో్ఫోరకముగా వర్షించు 

టలో నీత డద్వితీయండు.. అందులకుం దగిన ఘట్టములు కొన్నింటి నితండు కథ పోకడకు ననువుగా 
క్రమవిరుద్దము విసుగులేకుండు తీరున గల్చించుకొని'యున్నా(డు. చూడుండు. రామలక్ష్మణులు కౌశికుని 
వెంబడించిపోవుచు( గాంచినట్లు మిధిలాపురము వర్లింప(బడినది. అరణ్యగమన (శమము సీతకు( దోప 
కురిడునట్లుగా. వృక్షపక్షిమృగ నదీనదములు మనోహరముగా .రామునిచే వ ర్రింప(బడినవి. . హనుమంతుని 
సీతాన్వేషణ నెపమునను రాముడు లక్ష్మణునకుం .జూపు' నెపషమునను లంకవ ర్రింప(బడినది. ఇట్టివే అట 

నట గొన్నికొన్ని కలవు. 

ము ఖ్యములగు మార్పు లు, 

శ్రీరాముడు మిథిలా రాజవీథిలో తమ్మునితో మునితో నేగుచు మేడమీంద నుండిన సీతం. 
గాంచుట, సీతయు' రాముంగాంచుట, అందు పై వారి యనంగ ద శావర్హనము, దశరథుడు దుఃథావస్థ 
యందు తనకౌర్వ దౌహికములు భరతుండు చేయ రాదనుటచే( బదపడి వసిష(డు శ త్రుఘ్నుచే జేయించుట, 
సేతారామలక్షుణు లగస్యా (శ మమునుండి పంqచవ టికేగుచు మార్గమధ్యమున జటాయువుంగాంచి సంభాషిం 
చుట, రావణు(డు సీతను పర్షశాలతోడ భూమిని కెల్లగించుకొని పోవుట, సుగ్రీవుడు తారను తల్లిగా" 
భావించి గౌరవించుట, విభీషణుడు రావణునకు హిరణ్యకశిపు _వధముందెలుపుట, యుద్దరంగమున 
విభీషణ కుంభకరుల సంభాషణము, రావణుడు రామలక్ష్మణ శిరోధనువులు గల్పించి చూపి సీతను బెదరించి 
లో(గొన యత్నించుటకు మాజుగా మాయజనకుని గల్పించి వానిచే భూజాతకు దుర్నీతులు చెప్పించుట 
లోనగునవి. ఈ కవి సుగ్రీవ విభీషణులకం“పె వాలిని రావణుని కుంభకర్రుని ఎక్కువగా గౌరవించెను. 

తె.ని(6గింపు, 
సంస్కృత కావ్యముల నాం (ధ్రీకరించుట సులభకార్యము. అందలి పదములు సమాసములు. 

ఆబ్ల'ప్లే తుదిప్రత్యయములు చేర్చి యుపయోగించుకొనవచ్చును. అజవమునుండి యట్లు చేయుటకు వీలు 
లేదు, తెనుంగు సంస్కృృతానుసారిణియైనది. అబినమట్లుగాక స్వతంత్రించియే యున్నది. రెండును శక మాతృకగల _ ద్రవిడభాషలేయైనను నిత్యవ్యవహారమందుగల పెక్కుపదము లర్లరూప భేద ములు లేక యున్నను ప్రకృతి ప్రత్యయ సంబంధమం' దజవమున స్వాతం త్య్యమున్నది. 'మజియు భాషా 
ఇవృద్ధి కవకాశ మెక్కువగానున్నది. పదముల నిచ్చవచ్చినట్టనుకూలముగా సృష్టించుకొ నవచ్చును. తెను( 
?పన నట్టి పద్దతులు విరివిగాలేవు, అజవమందలి విశేషణ పద్దతి వింతగా(. గానవచ్చును. ఆసదతి నొ సహజ శ్రీ లినిగూడ ( జాలచోట్ల మార్చివై చినది. 

న 
“కందికవియే పండితుండు; కంబకవి యింటి కట్టుకంబముగూడ కవిత్వము చెప్పును; అను నా నుడులకు( గారకు(డై న యిమ్మహాోక వి కవిత్వమందలి గొప్పతనమును కొంత వజక్రై ననాం ధ్రులు (గ్రహింప శలిగినచో నాపరిశ్రమ ము సఫలము కా(గలదు, (గ్రంథము గొప్పదిగావున( దెలిసియు( దెలియకయు( తొెస;గుల దొర లియుండవచ్చు. అట్టివి తెలిసి తెలిపినవారికి వినయపూర్వక వందనము లర్బింతును. 

ఇ ట్ల 
సుజన విదేయుడు 

(శ్రీరాము లురెడ్డి. 



అభినవ పోతనామాత్య, విద్వత్క్మవికుల తిలక 
నాహిత్వ రత్నాకర, కవితా తపస్వి, మహాకవి 

(శ్రీ పూతలపట్టు శ్రీరాములురెడ్డి గారు 

చిత్తూరు మండలమునకు జెందిన పూతలపట్టు గ్రామమున జన్మించి [ 5-4.1892 ] ప్రాథ మిక పాఠశాలలో మాత్రమే పఠించినను స్వయంకృషిచే. ఆంధ్ర, తమిళ,. సంస్కృత సారస్వత ములు స్వాయ త్రము ' చేసికొని, విశ్వవిద్యాలయ 'విద్వత్సారీక్షలో నుత్తీరులై , ఆంధ్ర పండిత పదవిని నిర్వ పాంచి బహు పద్య, గద్య, కావ్య ప్రజేతలై, సె'నేటు సభ్యులై, నిరంతర సారస్వత సేవ కావించుచు విద్యచే విజ్ఞానముచే వినయముచే  .విశ్రుతిచే సర్వాంధ్ర జనసంస్తుతి పాత్రులైన ప్రతిభాపాధోదులు శ్రీ పూతలపట్టు (శ్రీరాములు రెడ్డిగారు. 

ఢీ శ్రీరాములురెడ్డిగారు పాఠశాలలో (పై మరీవరకే పఠించినను స్వయంకృషిచే నాంధ్ర గీర్వాణ తమిళ సారస్వత సముద్రములు మధించి పాండితీషీ యూషము క్షైవసము చేసికొనుటతో తృ ప్రి 
పడక, మదరాసు విశ్వవిద్యాలయ. విద్యత్సరీక్షకు( గూర్చుండి, యందు నుత్రీరులై రి, తరువాత సుమారు 
ముప్పదియై దేండ్లు మాధ్యమికోన్నత పాఠశాలలో 'నాంధ' పండిత పదవి నిర్వహించి, యసమాన మైన 
బోధన పాటవము చేత నేకాక అ ప్రతిమాన శీలసంపదచేకూడ నంతేవాసుల కానందోపదే శములు 
చూటఅలిచ్చిరి, విద్యారుల కన్యవిషయములక ౦"టె నాం(ధ్రమున నధికాస క్తి యావహిల్ల (జేయుట వారి 

_అనన్యసామాన్యమైన అధ్యాపన పాటవమునకు( దార్కాణము. విద్యార్ధి వర్గములందు వారివలె భాష యెడనేకాక బోధకునియెడ(గూడ నపారభ క్రీ తత్పరతలు కలిగించు పండిత (ప్రకాండులెందటో 
'యుండరు. 

చిత్తూరు నివాసము (శ్రీ గ్రీరాములురెడ్డిగారి కాంధ్ర గీర్వాణములనే కాక తమిళమునుగూడ 
వాపోశ నము పట్టుట కవకాశము కలిగించినది. అది వారికి కీ రిసంపదను ఆం(ధసరస్వతి కభీనవాలంకార సౌభాగ్య సంవదను చేకూర్చ(జాలినది. వారజవమునుండి కంబరామాయణమును, నాల(డియాదును, 
"పెరియప్పరాణమును, శిలప్పదికారమును, మణిమేఖలను, భారతి కవివ రేణ్యుని మధురక వితాఖండములను 
ఆంధ్రీకరించి ఆం(ధసరస్వతికి వెలలేని వింతతొడవులు వెలయించిరి. సంస్కృతమునుండి వారను 
వదించిన కుమారసంభవమును, ప్రశ్నో తర రత్నావళియు వారి సంస్కృత భాషాపాండి త్య మును అను వాద నై పుణ్యమును చెప్పక చెప్పుచున్నవి. తెనుంగు సందేశమందును, నీతిగుచ్చమునందును గల పద్య 
-ములు లలిత ప్రసన్నమెన వారి శె లికిని మృదుమధుర పద(ప్రయోగమునకును అనన్య సామాన్యమెన భూ యై 

చ .పళిభాపాటవమునకును తార్కాణము. 
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ఢ్రీ రెడ్డిగారు రచించిన గద్య (గ్రంథము లనేకములు. అందు విశ్వామిత్ర చరిత్ర, సురాభాండే 

శ్వర సుజ్ఞాన బోరినులు ముఖ్యములై నవి. _ వీనిలో నై దుభాగములుగా, ప్రకటిత మైన సుజ్ఞానబోధిని సరళ 

నుం: గరమైన భాషలో సామాన్యులకుకూడ వివిధ విజ్ఞాన విషయము అందించు సన్వర్హసామధేయమై యల 

రారుచున్నది. ఇవిగాక వారు పాఠశాలల యపయోగ్గార్హమై ప్రచురించిన వాచకోపవాచకములు లెక్కకు 

మిక్కిలిగా నున్నవి. వారననరత "పరి శమ కావించి “మ్మూ(డు' నిఘంటువులను నిర్మించిరి. అందు రామ 

చంద్ర విద్యార్థికోశము ప్రకటిత మై బహుళ సంక్యాకులై న విద్యార్దులచే నుపయోగింప (బడుచున్నది. 

శద్దార్త క “ల్పక మును స్తార్టక నామ దేయ మైన. బృహన్నిఘంటువును, పురాణ పాత్ర చరి శ్ర నిరూవక మగు 

అభిదాన దర్భణమును “వంటనే బ్రచురింపందగిన "అపూర్వ గ్రంథములు. 

థీ శ్రురాములు రెడ్డిగారి కవితాపాండితీ (ప్రాగల్భ్యములను గుర్తించి ఆంధ్రదేశము వారి ననేక 

విధముల: నాదరపూర్వకముగా గౌరవించినది. 1048వ సంవత్వ్పరమున వారికి పలువురు విద్వాంసుల 

సమక్షమున చోవిద్వత్క_వి కులతిలక” బిరుద 'మొసంగంబడినది. చిత్తూరునంనలి శారదాపీఠము వారికి 

“*సాహిత్యరత్నాకర” సార్థక బిరుదము నొసంగి. సత,._రించినది. ట్రీ వేంకటేశ్వర. విశ్వవిద్యాలయము 

వారిని సెనేటుసభ్యులుగా నేన్నుకొని, యుభయ, ప్రతిష్టాకర మైన ఉ త్తమ" కార్య మాచరించినది. 

డీ) గ్రీరాములురెడ్డిగారి విగ్రహమువలెనే వారి పాండితియు గంభీర మైనది. వారి హృదయము 

వలెనే కవితయు _రసార్ద౦మేనది. వారి వర్తనమువలెనే రచనయు సరళమైనది. తమిళ సారన్వత 
సాగరమునందలి రత్నములను సేకరించి 'సోదరాం ద్రులకు . . నెజచూబలిచ్చిన వదాన్యశేఖరులువారు. 
వారెంత' కవులో అంత శిష్యవత్సలులు; ఎంత సహృదయులో అంత రసజ్ఞులు; బహుభాషా వేత్తలు; 

సంస్కార. సరాయణులు; 'సర్వాం(ధ్రజన సంస్తుతి సాతులు. 

డా॥ దివాక ర్ల వేంకటావధాని, 

[ ఎం.ఎ. [ఆనర్బు] పి. హెచ్. డి. ] 



(శ్రీరామ 

రీధ్రిక్ర 

జాతిచేత తెను(గువారును ఆబవవారును ఒక్కరయని శా స్రజ్జుల సిద్దాంతము. . వీరరవరకును 
ఎన్నియో తరముల క్రిందట సామాన్యమైన తెగ ఒక్కటి యుం డెడిది. ఆయాదిమకాలములో దానిపే 
ద్రియో అదీ యెంత వి: _స్టీర్ణముగ మన దేశమందు వ్యాపించియుండెనో నిర్ధారణముగ నిప్పు డెలుంగం 
జాలము. సింధునదీ తీరమున మూడువాలుగువేల యేండ్ల క్రిందట (పసిద్ధిగ “నుండినట్లు మొ హెంజోదారో 

ఇత్యాదస్థలముల నిప్పుడు బహిరంగ పలుప। బడిన పురాతనవస్తు సామ గ్రులు ఇత్యాది "చిహ్నములచే ఇది 
దేశమంతట వ్యాపించియుండిన జాతియని యేర్పడియెడిని, దాకీణాత్యము మాత్రముకాదు. ఈ జనమునిప్పటి 
వారు ద్రావిడులని పేర్కొనుచున్నారు. ఈ మహా, వృకముయొక్క. శాఖలో అనేకములు. ఎన్నియని 
ఎంతదూరము ఎన్ని దిక్కుల వ్యాపించినవని, యిప్పుడు నిర్దారణచేయ వీలులేదు. అయిన, ఒక్కటి 

మాత్రము నిస్సంశయముగ నిజము. అనంగా తెనుగువారు అటవవారు 'నీశాఖలోనివారని. 

ఇట్లు జాతిచేత అజవవారితో. ఐక్యము నెక్కువచెందిన వారయ్యును ఆంధ్రులకు విద్యాది నాగర 
రతా సంపర్కము ఆర్యులతో నే యధికము.: ఆర్యుల అమోఘమైన నాగరకతను గుణించి విస్తరించి 
యిట( జెప్పవలయుట అనావ శకము. వారిభ్రాష, వారివేదములు, ఉపనిషత్తులు, భారత రామాయణాది 

వీరకావ్యములు, భాసకాళిదాస 'భవభూతి శూ ద్రకాది మహాకవుల నాటకములు, వారిసంఘ నిర్మాణము, ధర 

శాస్త్రములు మనదేశము నందితర నాగరకతల నంతర్జానమందునట్లు నిజప్రకాశ ప్రభావములచే చేసినవి. 
ఇందున ఆశ్చర్యముగాని విషాదముగాని మనము చెంద(బనిలేదు. “సంస్కృత భాషామాహాత్మ్యము దాని 
యందుద్భవించిన మాగధి. మొదలగుభాషల మహనీయత లోకమంతయు నాక ర్లించియున్నది. ఆర్యులయు 
వారియందుండి యుద్భషంచి' నూతన మార్గముల లోక ప్రసిద్దిని వ్యాప్తి పినిచెందిన బొద్దులయ జై నులయు వాజ్మ 
యము, నాగరకత, వర్గము మతము మొదలై న భేదములచే అన్యజాతులన (బడు  పాళ్చాత్యులలో 'ై నై తము. 
గౌరవాదరణములకు పాత్రము లై యున్నవి. 'ఇంక సమీపస్టులమెన ఇ మనవిషయము చెప్పనేలః? ఆర్యులలో 
సాయుజ్యమందిన జాతులలో ఆం(ధ్రులొక్రరు. మనదేశములో ఒక). తమిభలు మాత్రమే తమ విశిష్ట 
తను సంపూర్ణముగా కోలుపోక ఇంకను నిలుపుకొనియున్నారు. 

ఆంధ్ర వాజ్మయములోని రచనలలో ముక్కాలు మ్మువ్వీన యు సంస్కృృతానుకరణములు, అను 
వాదములు. భారతము భాగవతము (ప్రబంధము లన (బడు ,.మనువసుచరి త్రాదులు ఇతి వృత్త తమునందు 

సంస్కృతము ననుకరణములు. స్వతంత్రించి వ్రాయంబడిన (గ్రంథములు మనలో చాల. తక్కువ. ఒక్క 
గ్రంథములేకావు, తత్త్వములును ఆధ్యాత్మికాది విచారములును స్వయంభవములై నవి లేవు, ఈ మాటకు 
ఆపవర్శములై నవారు నాకుందెలిసి యిరువురు మాత్రమ. వేమన్న, పింగళి సూరనార్యు(డు. ఆనగా 
వేవనవద్యమలు, కళాపూర్ణోదయము తప్ప. తక్కిన మన కృతులన్నియు ప్రతివింబిములు ప్రతిధ్యనులే, 
టు 
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తో వారు అద్వితీయలై న గ్రతిధావంతులు. త శ్వశాప్రమున శైవశిద్ధాంతమును ప్రతిష్టించిన అధ్యాత్మిక. 
(ప్రభావులు. సీతి టో ధనమందు శ్రీవళ్లవరు వ్రాసిన కుబజిళను (గ్రంథమునకు మించినది ప్రపంచమున నెద్దియు 
లేదసి చెప్పవచ్చును. సె వీనికి నిదర్శనముగా కొన్నింటిని, ఫాలీపులాక న్యాయముగా పేర్కొ నియెవను. ల en ఖీ ఎ రా 

తమిళులు తమ విశిషతను అనేకవిధముల నమోఘముగ. బ్రదర్శించి యున్నారు. కావ్యసృషి యు 
టి 

కావ్యములలో శిలప్పదికారము, మణి మేఖల అను, వీనికి మించినవి ఉండుట అరిది . తెనుంగున 
వానికి ససూన మైనవియు లేవు. . శతాంళ మైనను పోలునవి లేవని మొగమోటము లేక పలికినను సత్య 
వికల్పము కలుగనేరదు.. శైవ సిద్దాంత  (గంథములలో ముఖ్యములై నవి లేవారములు, . నేను. చిత్తూరు 
హైస్కూలులో చదువుచున్నప్పుడు (శ్రీరంగసామప్ప అను తమిళ విద్వాంసుని మొట్టమొదటి (దావిడోపా 
ధ్యాయునిగా నియమించిరి. వారికి మాతండ్రిగారు కట మంచిలో మాయిండ్లలో నొకదాని నివాసమున'కిచ్చిరి 
బాడుగ పృచ్చుకొనలేదు గాని వారివల్ల మాకు గలిగిన ప్రయోజన మింతింత యని చెప్ప(జాలము. వారు 
తేవారములు, (శ్రీఆండాలమ్మ 'పాళురములు పెరియ పురాణము మొదలగు (గంథములనుండి అప్వుడచ్చుడు 
మాకుఛదివి వినిపించెడువారు.అదియ మొట్ట మొదటనాక తమిచలవిశిష్టతను బొన్నత్యమును గు ర్రించుటకు( 
గలిగిని అవకాశము. పిమ్మట కనకసభాపతిచే (వాయ (బడిన వేయేండ్ల క్రిందటి తమిళుల చరిత్రము, కృష 
స్వామయ్యంగారు,మాధవయ్య దీక్షితులు మొదలగువారు పరివ రించి తెలిపిన మణి మేఖల ,శిలప్పదికారము 
మున్నగు గ్రంథములవలన తమిళుల భావగాంభీర్యమును కొంతకు కొంత శెలిసికొను వా(డనై తిని, తంజా 
వూరు పుస్తక భాండాగారములోనున్న ముద్దుపళనిచే తెనింగింపబడిన ఆండాళమ్మ పాళురములను కొన్ని 
టిని- చదివి, ఆనంద తన్మయత్వము చెంది. ఆపాళురములన్నింటిని తెని(గింపవలయునని ఢీ) వేటూరి ప్ర 
కరశాస్త్రీ గారిని (ప్రార్థింపంగా వారు అజ్లే యొనర్చి,ఆంధ్రులకు మహోపకారముతో మహానంద సిద్దివి 
గలిగించిరి. 

ఆం (ధుల చరి త్రములను' విమర్శించి చూ చి న చో ఒక్క-వై పరీత్యము గోచరింపక పోదు. 
నంస్కృృతమునుండి ఆర్యమత (గ్రంథములను కొవ్యములను నాటకములను అట్లు తెని(గించినవారు ద్రావిడ 
వాజ్బయమునెల మనకు (ప్రదర్శింపకపోయిరో కారణము మృగ్యము. సంస్కృృతమునుండి తెనిగించుపే 
కొదు. తెనిగించిన వానిన పునః పునః తెనిగించుట. రామాయణమునకు శాకుంత లమునకు తరుమాలెన్ని 
యున్న వో యోచింపు(డు. ఇంకను ఎన్నికానున్న వో! అజవమునుండి ఏల యీరీతిని తుదకు అఆ జగన్మో వాన మూర్తియైన మణిమేఖలనై న తెనింగించి ప్రత్యక్ష పలుపక పోయిరో! రుచిలేకయా; స్మర్శలేక 
పోవుటచేతనా? 

సంస్కృృతమునుండి అట్లాం ద్రీకరించినవారు పాళి మున్నగు ప్రాకృతములనుండి బౌద్దమత 
(గ్రంధములను తెనింగింపర్రైరి. తుదకు కొళిదాసునకు మార్గదర్శకు(డై న అశ్వ ఘోషని బుద్దచరి త్ర మును గూడ మనవారికి తెను(గుచేసి తెలుపరైరి, కారణ మేమియై యుండవచ్చును ఇట్టి నిరోధములకు? 

నాకుంజూడ మత భేదమని .తో (చెడిని. ఇది ,తప్పుగాదు. దోషముగాదు. పాపమునుగాదు. మీ సహజమును. ఒకేవిధముగం, జూచిన సద్దర్మము నై నయది. . హిందువులలో దృష్టిని బట్టి నుత మేర్పడుట 
తంచెమత మును బట్టి దృష్టిపోవుట ఎక్కువగ వ్యాప్తము, మతమును బిట్టి దృషి పోవుట వ 
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లోను ఆందటలోను ఎక్కువ అలవాటు, దృష్టినిబట్టి మతము పొవుట తక్కువ, మొ త్రము మీ(ద ఆంధ్ర 
వాజ్యయము మంత్రము లట్లు (బ్రాహ్మణాధీనము. అందు వలననేగదా వీరశైవ కవులైన నన్నెచోడుడు 
పాల్కురికి సోమనాథుడు మొదలగువారికి మనయందు వ్యాపి లేకపోవుట, ఇటువంటిదే యేమో (ద్రావిడ 
వాజ్బ్యయమును మనము అస్పృళ్యమని తలంసక పోయినను సృశింపకుండుటకు హేతువు. హేతు వెట్లున్న 
నేమి? మనకు( గలిగిన విఫలత్వము చాల విషాదకరము. తమిళులనుండి అన్నదములట్లు మనము హక్కు 
మైదాయభాగముగ ననుభవింస వలసిన శైవ సిద్ధాంతము ఆళ్వారుల చరి[ర్రములు పెద్దపురాణము ఇత్యాది 
జ్రానభక్రిరసములను పోగొచుకొంట్మి. మజీయు వీనికంజు ముఖ్యమైనది ఆనందము. అనగా సాహిత్యా 
నందము. ఆయానందము న మేయముగ, (బ్రనాదింపంగల మణిమేఖలాది మహో త్క్బ్బృష్ష సాహిత్యానం 
దము ననుభవింప నేరమైతిమి. ఇయ్యది మస దురదృష్టము. తమిళ లియ్యక పోవుటచే (గాదు. మనము 
గ్రహింపక పోవుటచే. 

సాహిత్యమునందు తెనుగుధాష ఇతర భాషలతో, బోలి చూచిన యెడల చాల వెనుకబడి 
నదని చెన్సక తస్పదు. ఈలోటు సంగీతమునందు నషపరిహారము సంపూరముగా. చెందియున్నది. భాషా లు (or) 
చేతల నిరయ (ప్రకారము సంగీతమునకు ప్రశ సముగ ఎ తిన భాషలు రెండే. అందొక్క_టి తెనుగు, అవీ orn అవి అని 

రెండవది ఇటాలియన్. ఈఫలసిద్దికి "హేతువులు నాలుగు. 

మొదటిది మనయందు సరళము లెక్కువగ నుండుట. రెండవది అచ్చు. లెక్కువగానుండుట. 
మూడవది సంస్కృత మునకు నించుమించు సమానముగా ఏవోకొన్ని అపురూసములగు స్వరములకు (దక్క. 6 
చక్కిన స్వరముల కన్నింటికిని విస్పష్టముగనూచింప (గల సంజ్ఞలుండుట , సంజ్ఞాపరి చ్చేదము నందు సంస్కృ 
తమునకు రెండవది తెనుగు. అజవ మధ్వానము నాల్గవది గురులఘువులకుండు భేదమును వాయునప్పుడే 
విదితిపబిచుట. ఇంగ్లీషునందు చెప్పి నేర్చుకొనవలయునేగాని చూచి యుచ్చరించుట అసాధ్యము. శః 
నాలుగు హేతువులవలన( గలిగిన ఫలము (శవణానందము దానినుండి కలుగునట్టిది (పాణనుఖము. 

తమిళ గ్రంథములు తెని(గించి మన విద్యావికాసమునకు దోహద మొనర్చిన వారిలో కాల 
క్రమమునుబట్టి చూచిన ఈ కంబరామాయణము ననువదించిన నామి(త్రులు దింథువులునై న పూత లపట్టు 
(్రీరాములురెడ్డి (పథము,డుకొ.డు. పూర్వులున్నారు. -అన(గా ఇందు సంతతి పారంపర్యము కలదని కాదు 
నా యభిప్రాయము. కొన్నియేండ్ల [క్రిందటను విశాల దిష్టి విశాల హృదయముగల ఆంధ్రులు కొందలు 
తమిళ భాషావిశారోదులు కొద్ది తమిళ (గంధములు తెను(గునకు పరివ ర్ర్తించి (ప్రకటించియున్నారు. మన 
దోషమో దురదృష్టమో వానికి మనయందు అర్హతకొల(ది ప్రాధాన్యము ప్రాబల్యము కుదురలేదు. ఇ(క 
ముందైన మనము సంన్మృతముతో (గూడ. తమిళమును ఆక్రమించుకొని భాషా పరాక్రమశ క్రిని ప్రకటిం 
తుముగాక. 
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ఇ(క ప్రకృతమునకు వ తము, పూతలపట్టు (శ్రీరాములురెడిలోని విశిష్టత యేమన, ఒకటి వీర - 
అని ఇ 9 నేక ద్రవిడ గ్రంథములను తెనింగించియుండుట, వీరికి అణవముతోడి సంధి బహుళము. వీరాంధ్రులకు 

మనఃప్పషికెయొస(గిన అవ నైవేద్యము లివ్వి. 

1: (శ్రీవళ్లవరుగారి “కుటశ్ * అను నీతిటోధకి (గ్రంథములలో లోక్రఖ్యాతి గడించి (ప్రాథమిక వర్గడునకు( జెందిన మహోత్క్బృష సదో ఎధక కావ్యము, a 
ళు 

2. నాలడియార్ (చతుష్పది) అను పేరెన్నిక గన్న కుజళును పోలిన నీతిమాల, ఇది (వ్రాత లోనున్నది కాని యింకను అచ్చు పడ లేదు. 

9. నన్నెజి. (సన్మార్గ ప్రబో ధిని ) ముఖ్యముగా బాలకుల కత్యంతోపయు క్రమైన పాఠ్య (గ్రంథము. 
4. కొన్లెవేందన్ . ఇందలి యితిహాన మేమన శివుడు తన జటాజూటమున చాల ప్రీతితో షా 

ధరించుకొను పూల(ట యివ్వి! విషయము నీతిబోధ. ఈ అజవ వారికి, మనకు శృంగార మెట్లో, నీతిటోధ అట్లున్నదని తోంచెడిని. దౌర్భాగ్యులు: లోక సుఖమునందు మనకుండుఆస క్తి లేనివారు. ప ర ధ్యాన ము 

రీ. కంబరామాయణము. ఈ మహోన్నత గ్రంథము నటవమున రచించిన కవి కంబుండు. ఈయన [వాసిన (గ్రంథము విషయమునందు లోకారాధ్యము. శ్రే లియందు లోకానందము. అట్లుండియు (శ్రీరంగములోని వెష్షవోత్తములు దీని నంగిక రించుటకు సమ్మతింపలేద (ట! అప్పుడు వారిదాక్షిణ్యము సం పాదింప( గొన్ని వైష్ణవ గ్రంథము లితండు (వాసెన[టః దానిపై వారు దీని నంగీకరించి కంబుని గార వించిరని జనవదంతి. ఇది ఎంతమా (త్రము నిజమో చెప్పలేము. ఇట్టి కతలు అనేకుల గుటీంచికట్టుట మన ఆగమ సంప్రదాయము. సూత్ర మొక్కాటి; మెడలు మెండు. 

చిత్తూరుజిల్లాయందు కొంభరామాయణము సామెత 'కెక్కినది. “ఏమిరా! కోంబరామాయణము మాట్లాడుచున్నావు” అని పరిహాసము చేసినచో దానియర్గ మిది. విపరీతములై న దిర్హవర్రనలు చేయుచున్నా వేల? అందును అసందిదములు "క ధాప్రవాహమున కడ్డులెనవానిని,. అన(గా కంబమహోకవి కొన్నికొన్నిచోట్ల విషయమునకం"జ వర్ణనకే యెక్టువ ప్రాధాన్యమిచ్చినట్లు తో(ప(జేయు ఘట్టములు మితము మీజి యున్నవని ఆరోపణ, ఇదియెంతమా త్రము విమర్శకులు సమర్దింతురో చెప్పలేను. నాకును ఈయారోపణలో కొంత సత్యమున్నట్లు తోంచెడిని. ఇది నా పొరపాటు కావచ్చును నా విభ్రాంతి కాంబోలు! తమిసలశేమో ప్రతి పద్యము ప్రతివాక్యము ఆనంద మొసంగుట నేను ప్రత్యక్షముగా. జూచియున్నాను. నేను క్రిస్టియన్. కాలేజి లో చడువృనప్పుడు రెండవ స్లూడెంటు హోస్టలులో నా నివాసము. నాసహవాసులలో ననేక్షటై (ద్రావిడులు. అందొక్కరుండు కంబరాయాయణ పారాయణ పరాయణు(డు. నాక రముకొదు వదలిపెటుమని .బతిమాలినను విడునర “మీ “తెను(గునకు మించినది మా అజినముో అని నాకు 'నిరూపించుటకె బలాత్ళ_రించి కంబ రామాయణము'చదివి ఇంగ్రీషున వివరించెడివాండు. ఆవర్లనా ఘట్టములు నాకెంత విసుగో వానికంత ఫి 
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సుఖము మహానందము. “లోకోభిన్నరుచిః భిన్నభావః” క కంబు(డు వ్రాసినది అరవలకు. ఆంధ్రులకు (గాదు. 

వారికి సంపూర్ణముగ నచ్చినప్పుడు మనశేమి హక్కున్నది ఆకేపించుటకు? తమిళుల కంబరామాయణ 

మన గా సాహీత్యచ క్రవ-ర్రి రిత్వమునంది కిరీటము దాల్చిన మహత్తు. 

శ్రీశాములురెడ్డి సరివ ర్హనము సంస్కృత మునుండి కావింప(బడు పరివ ర్రనముకంటె చాల కష్ట 

"మైన . సంస్కృత మునకు తెనుగు పురాక్సళముతో సరి సమాన మనద (గు సమీప ప సంబంధముగల భాష. 

జాతిచే మనము ద్రావిడుల మయ్యును విద్యాది సంపర్కములచే అటివలకంటె ఆర్యులకు సమీపస్థులము- 

కొన్నిగీతములు అక్క-రలుసీసములు తక్కాందక్కిన మనఛళంద స్సులన్నియు త తత్సమములు. ఇ(క 'భాషయ 

న్ననో అమేయముగా సంస్కృత ప్రతిబింబము. సంస్కృత నృత్త త్రములును, అందలి పదములను మార్చు 

“లేకయు కొంత మార్చుచేసియు మనసాహిత్యమునందు కవులు ప్రవేశ పెట్టుట సులభమైనపని. “గమికర్కీ 

కృతనై క నీవృతు(డనై ” ఇందు “డనై” మాత్ర మేగదా తెను(గు! 

“అశ్రాంత |శుతి పాఠపూత రసనా విర్భూత భూరి స్తవా 

జిహ య న మది? న న అ వల్ధి 93 

హ్మ (బహ్మముఖౌ ఘదిఘ్నిత నవన్వర్ష క్రియా కెళినా 

అను దానిని, 

వేదాభ్యాస నిశేషపూత రసనా విర్శూత భూరి స్తవా 

సాద (బ్రహ్మ ముఖౌభఘ విఘ్నిత నవ స్వర్ష క్రియా కేళిచే 

అని తెని(గించుటలో క విచేసినది యతి ప్రాసముల కొటికై న యలంతి మార్చేగదాః 

ఆదిని తెను(గునకును అరవమునకును సన్నిహిత సంబంధ మెక్కువగ నుండియుండ క తప్పదు. 

"కాలక్రమమున మనజీవితముతో సాహిత్యమును ఉత్తర వాహినిగా మాజీనది. దక్షిణవాహినిగనుఉండి 

యుండిన రెండు విధములను లాభముచెందిన వారమైయుందుము. గతమునకు పగవనేల? అటుకాకపోయె. 

-అటివములో ఛంద పద్దతి భిన్నము. వారి సాహిత్యములో ని భాషయు (పకృతి ప్రత్యయ సంబంధములును 

“వేలు. అప్లే ఎరవలికెళ్చీ పెట్టుకొనుటకు సాధ్యము కాదు. మన శ్రీల కమ్మలు మలయాళ స్త్రీల చెవులకుద లెః 

ఇక్కడ నిజమైన పరివర్తన క్రియ ఆవశ్యకము. అట్లచ్లే మార్పులేక వినియోగింపజాలము. కౌంబట్టి ఇది 

నిజమైన భాషా షొంత రీక రణము. సుగమ మెనపనికాదు. దుర్గమము దు సరము. 

ఇట్టి యీ క్రిషకళను ఎంత చక్కగా ఆనాయాసమని తో (పించునట్లు (శ్రీరాములు రెడి చేసి 

యున్నా (డు! అది ఉభయ భాషావే త్తలకు6గా క యితరులకు సంపూర్ణముగా విదితము కాదు. 

సాహిత్యములోను సంగీతమునందుంబలె మనకు వలసిన పరమార్ధము సౌఖ్యము. ఆనందము. 

యాథార్థ్యమంతగ( గాదు .ఈత త్వము ప్రకారము చూచిన యెడల మా శ్రీరాములురెడ్డి కంబరామాయణము 

సభతం(గ్రముగ రచించిన కృతి యట్లు ఐక్యమును వహించి ఏకథారగా( బబ్రవహించి పాఠకులకు సంతతా 
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హ్లాడకారియె యున్నది. కంబుని స్మరణలేక యే దీనిని చదివి ఆనందింసవచ్చును. బింబమునకు ప్రతి బింబ. 
మాయను విచారణ కవకాశమీయనట్టి ఆనందకరమైన కళ, దీనిని చదివినప్పుడు చూచినపుడు హృదయ 
మిందే నిమగ్నమై లీనమై యుండుటయ దీని మాహాత్మ కము. ఇదియే కవితా కళయొక్క.. సిద్ధియు పరి 
పూర్ణత్వమును. 

శ్రీరామండు సేతువును గట్టి లంకకు మనకు యాన సౌకర్యము గల్పించినాండు గాని యది. " 
సంహారక్రియకైై. ఈ (శ్రీరాముడు ఈ భాషా సేతువును గట్టి తమిళులకు మనకు పరస్సర విద్యాజ్ఞాన 
వికాసములకై సౌకర్యము గల్లించి యున్నా(డు. ఆ సేతువును సముద్రము ముంచి (మ్రంగివై చినది. ఈ 
వాజ్యయ సేతువు ఆచం ద్రార్మము ఇ శాశ్వతముగ నిలిచి అజవలకు నాంధ్రులకు నాగరికతా సాంగత్యమును.. 

సెంపొందింపగలదు. 

పద్మ ప్రభాస, . 

చిత్తూరు, ఇట్లు, 
21051, క, రామలింగ రెడ్డి 



మహాక వివర్యులు (శ్రీరాములు రెడ్డిగారి దివ్యసమ్ముఖమునకు నమస్కార పూర్వకముగా (జేయ 

“విజ్ఞాపనము తాము పరమ కృపతో ( బంపిన కంబరామాయణము చేరినది.. తమ రామాయణము అటివ 

.కంబరామాయణము కం మిక్కిలి మనోహరముగా నున్నది, సరళ మైన శై లియును "ప్రసాద గుణమును 

'మీగంధమందు విశేషముగానున్నది. _విహారపటలమున మూడవ పధ్యమందు “కాంతలారూ మున్నగు 

సంబో ధనములు మూలముకం'టె మిక్కిలి మనోరమ్యములుగా నున్నవి. మూలగ్రంథముననున్న -యథి 

ప్రాయముల .నెంత మాత్రమును విడువక యీలాగున పరివ_ర్రనము చేసినవారు. నేనెజి(గినవజకు వేజె 

:వరును లేరు. ( ముశ్లైమై కురింజియాక్కి ) అనెడి పద్యము మూత్రము తెలుంగున నిట్టి భూ 

విభాగములు లేనందువలన మూల (గ్రంథాభి ప్రాయమునకు . సరిగాలేదు. కొన్ని స్టలములందు మూల 

-ముక౦టపె లెస్సగా నున్నది. 

ఆం|ధ్రులును ద్రావిడులును దేవర వారిని కొనియాడవలయును. అట్లు చేయని యెడల వారు 

తమ కర్తవ్యమును చేయ(దప్పిన వారగుదురు. తామొసర్చియున్న మహత్తరమైన కార్యము నెప్పుడై న 

'నెటీ(గి కొనియాడ6 గలరు, 

నమస్కారములు. 

మదరాసు, దాసు (డు 

7052. | వ. వెంక టరాజులు, 

అటవము, కెలుగు. మలయాళము. కన్నడములందు పండితులు 

మదరాసు యూనివర్సిటీ (దావిడోపన్యాసకులు. 



నివేదన. 

తమిళ దిగంతములను 'దన మాధురీ విలసనముచేం దన్మయత్వమున ముంచి, యచటి 
మానవులను భకి భాజనుల(గావించి, ఆత్కోల్బణ రస ప్రవిష్టతచే( బరిసర ప్రాంత రన పిపాసుల మనస్సు | 
“లందు. కౌంకొ పల్టవములను జే కెత్తి ంచి యువ్విపలూర( జేయచున్న యీ కంబరామాయజమను కావేరీ. 
న్రవంతికి(గాల్వలు దీర్చి మనయాంధ్ర పండిత దివ్యకర్షకు(డు ఎడ తెగని కృషితో నిజవాజ్యయ క్షేత్రముం 
నకు బాటీంచి యద్భుతమగు నొక యధునాతన కావ్యసస్యమును పండించినాడు, సోదర మానవులకు. 
దాని రుచింజూప సమారాధన గావింప మహత్తర యత్నము గావించు శ్రీ పూతలపట్టు (శ్రీరాములు 
రెడ్డిగారు భావివర మాన లోకమున( బసి(డిపూలకో నభిమాన గంధముతో ద్రిభ్యాతియనెడు ధూహ 
దీపములతో సౌహార్షమ నెడు నై వేద్యముతో నారాధింప(దగిన (ప్రణయ స్వరూవులు. 

అయ్యది కావేరీతోయము, పవరస పరిపూర్ణకుల్యలతో మన క్షేత్రమునకు( బ్రవహించి యెజు ఆ 
గదు, మన యుర్వరయాం ధ్ర క్షేత్రము, అట్లయ్యు నయ్యది భాషా భావరూపమున, గీర్వాణమును శబ్ద ధ్వనిః 
రూపమున. ద్రావిడమును, సంగీతాది స్వరవి శిస్టళా రూపమున నన్యదేశ పదార్థములను సేక రించు. 
కొన్నది. మొతృముగ(గాని యఖండ రూపముగ(గాని యనువదించు కొనలేదు. అన్యభాషా కావ్యము. 
లను ఇది తనలోనికి. గేవల సంస్కృతమునుండియే కావ్యాది శాస్త్రముల (గహింపననువదింపననుక రింప 
గడ (గినది, గీర్వాణమునకు నాంధ్రమునకు వాసనా ప్రాబల్యమున నవినాభావ సంబంధ మున్నది. దీన నేము. 
న్నను అదిమాతృభాషా నంస్కృృతియే యగును. ఇంచు మించు తెను;గున. సంస్క్యృతమందు లేని (కొత్సది 
కానరాదు. అక్లేదేనియున్న రామరాజ భూషణుని కవితా సాధనమే; కథగాదు. 

ద్రవిడభాషలలో ముఖ్యముగ( దమిళమున కొక ప్రత్యేకత యున్నది, గీర్వాణ భ్రాషా గం, 
ధము నది తనకు బట్టించుకొనక 'అభినవాభిజాత్యముతో ( బురాతనాత్యాభిమానముతో సముచిత స్వతం(త్ర 
ప్రతిభతో. దన సంస్కాారమును విలక్షణముగ నెలకొల్చిసదిట్ల. ప్రకృత మాం(ధ్ర వాజ్యయము అన్య 
సంస్కృతుల నవగాహన మొనర్చు కొనుటకు వివిధ భాషలనుండి జాతీయములను నానుడులను లోకోకు లను 
సామెత లను న్యాయములను గేయములను అనివార్యములగు శబ్ద జాలములను సం(గహించుకొని శ్రావ్య 
సౌభాగ్య సంగీత ధ్వని సౌశుమావ్యముల నన్నింటిని ప్రోగొనర్చికొని “ఎల్ల బాసలందు ఎలు(గవే 
బాసాడి దేశ భాషలందు తెలు(గు లెస్స” అని తన సహజ గర్వమును విశిష్ట దర్పమును దశ దిశల. 
నెజపి పలుకుం దీయందనమున, నుచ్చారణ పటుత్వమున, గమన గాంభీర్యమున, శైలీ సౌలభ్యమున, 
(శ్రుతి మాధుర్యమున, సర్వజన శ్లాఘాపాత్రతచే నెటి జాణయై మనల నానందాబి నోలలాడించినది. (శ్రీ. 
రాములు రెడ్డిగారీ యభయ భిన్న సంస్కృతులకు సమన్వయమును సాధించి, ద్రావిడ సంపతి ని పరిసర 
'ప్రాంతీయు అనుభవించు స్వత్వము గలదని నిరూపింప భగీరథ (ప్రయత్న మొనర్చి నేటికి అనువాద రూప. 
మున మనభాగమును మనకు బ౨చి పెట్టి._.తామాం ధ్రజాతి సంస్కృతికి దోహద మొనర్చిరి, అక్కుతన 
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'ఫిత్యగౌరవమును,. భావ్యున్నత. స్థానము, నలంకరించిరి,. ఏతను న్నూత్న కృషియందు సఫలతను భజించిన 

“యీ. రావముచంద్రుసకు గ్గావ్య జగద్యా త్రికులగు రస పిపాసువులు, ముఖ్యముగ బశ్చిమాంధధ్రులు ముత్యాల 

నివాళు లర్చింపకుస్న కృత ఘ్నులగుదురు, తమ (ప్రాంతీయ ప్రరాతన గౌరవమును గోల్ఫోదురు. 

“అన్యభాషల నున్న యీ యభినవ. సారస్యత మును దాని విలక్షణ వై భవమును దమ సాహితీ భండారమున( 

'జేర్చుకొన్ననాండే-గదా నూనవ విజాన సంస్కత్తి "రి (గి.సంకుచిత తా ద్రైన్యమును.. గోలు పోయి_ మనో 

బలమును [ప్రబల 'మొనరు?కొను చేతనకా కిరణముల; స్పర్శ నంద (గలదు., 

సంస్క తా నువాదములు నే(టిదనుక. నధ్యయన మొసర్చుచున్న రసిక సమాజము . మాతృక 

కున్న గొరవము తెను(గున కొసంగునది కాదు... భాషా సంస్కృతుల విషయమున త్తి విడలుగ నున్న 

'యూ యనువాద మాతృక్షలకే య యంతటి విభిన్నత లున్నచో నింక దన. ప్రత్యేకత నే నిలంటెట్టుకొన నుదిలా 

-టపడునట్టి తమిళ భాషనుండి తెలు(గుగకు దిగు సి తి తీరుతీయములు చెప్పవలయునా? హాస్యా ॥ స్పదము 

నుమా: ని త్రప్రథమమున నేనీ (గంథనామమును, విన్నత్ కోడనే' యూహాకల్చన .మొనర్చితిని. అయ్యది 

బహుశః మానవ "మనో దౌర్చల్యము' కావచ్చును. కాని సంప్రదాయముగా వచ్చు నాయోచారమును దాని 

కలవాటు పడిన నేను కాదన? గలనా! క వియెనను కాదన( గలడా! ఇంట బుట్టినది, కాని యా సతత 

ప్రథకు అపవాదము కూర్చినవారీ పూతలపట్టు (శ్రీ రాములురెడ్తిగారు మాత్రమె. దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు 

'సైతమసద్భశ ప్రతిభతో బారోసీక కావ్యముననువదించిరి గానియది [తిశ తికిమించని కావ్యము పానశాల; 

వేరొక మహాకావ్యమునె యనువదించి యసమ. (ప్రతిభ చూపిరి. 

సర్వసాధారబముగ గీర్వాణవాజ్మయ మనెడు మున్నీ టినుండి యనువాద కుల్యలద్యారా ఆం(ధ 

“కేదారములకు రసములను పొజించునపుడు అనివార్య ముగ యతి ప్రాస విశ్రాంయఅనడు ముసములలో విసరీ 

తమగు (ధరణి... వావిరి _ సలలిత __ అరయ[గ సరవి _ విలసిల్లు - ఇల_కడ (క__పృథివి._ధరా 

తలము __ సరస ) వ్యర్హపదములను దుబ్బుగడ్డి 'పెజిగి కావ్య సస్యశోభకు వీలగునంత నష్టమునుగూర్చి 

'యానందమను పంటను చెడ గొనైడిది, ఈ కృషికు(డు గడిదేణి, యనుభపమును సంపాదించి. నన్ను 

బోలు కృషికులనే యనంతముగా నిర్మింప(గన్న మేధాదిల సంపన్ను(డు గాన మెల(కుపసతో నాకలుపు 

మొలకలనే “పెరుగనీయక, పాదములను మునుములను చెదరనీయక, వ్యాక రణచ్భందో మార్ష సొధన 

'విశేషముల కాపు వెట్టి యఖండమగు రామాయణ రాజనములను చక్కగ. బండించినా(డు, మచ్చుసకని 

'పరికించినను ఈ కాంపు క ళ్ళమునందూ(క గన్సటదు, ఇంతటి జాగరూకతకు' గారణ మేమాయని 

గాథముగ నాలోచించితిని. ఆచంద్రతారార్క్మము నిలుచునట్టి మహాకావ్య సృష్టియం దల(తి యలంతి. 

దోసము లుంట. గని రసిక పాఠకలోకము. తన్ను మధుర హాస్యము పాల్గావించునని యెటీంగిరీ, 

కావున వీరు ప్రతిభా పారంగతులు. 

(శ్రీరాములురెడ్డి శష్యకోటియె వ్యాకరణచ్భందో లంకారములకు( జక్క_ని వ్యాఖ్యానములు 

రచించి. సమర్థులని  ప్రసిద్ధివహించియుండ నిక వీరి పాండిత్యమునుగూర్చి వేజుగా నడుగనేల? ఇదియొక 

యధున్లాత న. తపస్సు. నూత నకృషి, ప్రాచీన సంస్కారము _ సాంప్రదాయిక వ్యుత్సతి _ మానసిక 
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ప్రతిభ _ కాకున్నచో నిక్కాలమున నింతటి యఖండ (గ్రంథము సిద్దమై . యాంధ్రజన సమక్షమునకు 
వచ్చుట నామాన్యముగాదు, నెంటిదనుక నింతటి పెద్దపని నెవరును ఈ' రూపమున, దల పెట్టలేదు ఇంక( గవిత్వమునుగూర్చి కొంత చర్చింస పలసియున్నది. 

అనువాదముల కవిత సలక్షణముగనుండునుగాని చెవికి నింపు గూర్చదు. శాస్త్రములను పట్టించి! యుందురుగాని మనసునక్రు( బట్టదు, అర్హవల్లి భావతాత్చర్య సౌరభ్యములు రాజమార్గమున  వ్యాపింపవు; - చదువుచున్న వికారమేదో మనోవీథిం బ్రివేశించినట్టుండును. ఇది కొందజటీయనువాదములలోని విలక్షణత _ 
ఇక్కారణముననే యనువాదమును పరిత్యజించి కొంద అనుకరణముం బూనిరి. ఏమయినను బిల్టుగ నీలుగుకొని మూన్నాళ్ళనా(డు చచ్చిన పీను(గువలె నీరసమై నిర్గీవమై భీభత్సళోభతో (బ్రత్యక్షమగుట. 
“మనము చూచినది, కొన్నియొడల యనువాదకు(డు దిగివచ్చునంత వజికు దాని యర్థము తెమలదు, 

ప్రకృత కంబరామాయణ కవిత ధారాపాతము నిర్దష్మము. దానికంటె సారళ్య మెక్కు_వ అంతకంటె రసస్ఫోరకతలో సద్యయానంద ప్రదము. అర్హగాంభీర్య సహితయయ్యు మధుర మధురస (స్రవంతిక_పండితుల కలభ్యమగు విశిషశై లి యిక ్ క.వి కయాచితముగ నలవడినది, ఇది సంపాద్యముకాదు.. సంస్కార జన్యము. అటనట తమంతట తాము దొరలిన శద్దాలంకారములు _ రసము కొలికై. ఆప్రయత్నముగ గుదిరిన . తెలుగు - నుడికారములు, (పతిభాసాధ్యములగు గీర్వాణ సమస సద గర్హనలు- 
వింతవింత కూర్చులు [ప్రమదావన సౌభాగ్యముం జాటుచున్న వి. 

ఇస్లామీయు(డనగుట నాకు గధయందును రామాయణ కావ్యమునందును విశ్వాసముగల్లి గాదుకాని: అనువాద ముపట్ల నుభయ సంస్కృతుల సమన్వయముపట్ల నిక్క_వి యెంతటి కృషిసల్సి వ్యుత్పత్తి ప్రతిభలను చాటినాండాయని గట్టిగం బరికించితిని, హనుమంతునియెదుట కుప్పిగంతులు సాగవనుకొంటిని.. ఎచ్చటను జాతీయతను జాజనీయక నంస్కృతిని మాజనీయక యధునాతనయుగమున కొక నూతనాదర్శ. ముం జూప నీ (గంథము ననువదించినాడు. ఈ కవి యసమాన ప్రతిభ దా(గియుండి యొక్క.మాటు వెలి కుబికినది. కావుననే మా యాంధ్ర సారస్వతము చిరకాలమునుండి మనోలోకము మథనపడుచున్న కొటంత దీర్చుకొన్నది. 

శెలు(గున వివిధ రామాయణములు పృటినవి. భాస్కర_రంగనాథ రామాయణములుతప్ప, మిగిలినవి చర్విత చర్వూణములు. పొనరు క్ర్యములు, పిష్టపేషణ సదృశములు-_ఒ'కే ప్రవాహమునుండి. యిన్ని కాల్వలు, పిల్లకాల్వలు, గుంటలు, (త్రవ్వితీయంబనిలేదు అనుట నా మనోభిప్రాయము. కాని తర ములనుండి కొనియాడ(బడుచున్న యీ తమళ కంబరామాయణము మహిమాకందళము, బీజాక్షర ఘటి తము, అంధ్రులకొక ప్రత్యేక సొభాగ్యమును సమకూర్చినది. ప్రస్తుత యగ సారస్వతమున వాంఛనీ. ను రసవృష్టి, దీన నామహాళ వికావ్యరసాస్వాదన కుతూ హలురు మిక్కి. లి యానందించి త త్సాహిత్యగత చేశిష్ట్యమును గ్రహించి రసాదిక మార్షవ ప్రకృతుల నవలోకించి హ రించి గర్వింపంగలరు. ఇది యావ కిక కృషి_అన్యభాషా సహజ సంస్కారమును మన సాంప్రదాయిక సంస్కృతితో సరిపోల్చీచూచి యౌచితిని గొనియనొచితిని దిగవిడిచి, దానిని మనదానినిగంజేసికొ న్న యపుడేగదా జాతికి జాతీయవిజ్ఞా 
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"నము పెరుగు(ను. అభినవ భావసౌరభము గుబాళించును, అన్య భాషావిశిష్టత సాకారతను భజించి మన వాజ్మయ మందిరమున శోభించును. అట్టిదే యారాధ్యము. ఇంతటి విశ్వగొౌరవ ప్రయత్నమున సఫ 
'లు(డగు నిక్కవికి నేను హస్తములు మోడ్డును, 

ద్రుత (ప్రకృతిక విషయమున 6 గవిగారి నిర్ణయము శాస్త్ర సహజము. అజంతమగుతటి దానికి 
ద్రుత త్వనామముండిన నుండుంగాక , దానిమీది పరుషములు సరళములగుట వింతగనేయున్నది. భాష్య కారులునైత మీవిషయమున నిదమిత్హమని నిర్ణయముచూపమి ప్రాచీనతా విస్మృతియనక తప్పదు. నేనీ 
.విషయమున శ్రీ రాములురెడ్డిగారితో మనన్ఫ్యూరిగ నేకీభవించుచున్నాను. వారి యభిప్రాయము నాహృద్దత 
-ధ్వనియే. 

అనన్య పామాన్య ప్రతిభతో నిరంతర నిష్టాపూర్వక కృషితో నిర్ణిద్ర ప్రవచన సౌభాగ్యముతో -సేకావ్యము ననువద్దించి యాంధ్రుల మన్ననల [గ్రహించు శ్రీయత_పూతలపట్టు శ్రీరాములు రెడ్డిగారు 
"నేంటియుగమున నద్వితీయులు. ఆకాశగంగ వడువున ఘుమంఘుమ ధ్వనులతో నాం ధ్రభూమికి దుముకుచున్న 
వీరి కవితలో - ధారావాహిక యేగాక శాస్త్రమర్యాదలు సంస్కృతి భూషలు సంస్కృత మర్యాదలు త్రిలిజ్ఞ పద వివేక విశేషములు తజచు తమ. యునికిని ప్రతిబింబింప( జేయుచు నాకర్షించుచున్నవి. ఈ కవిగారి 4 -సిద్దహ స్తతకు నోపికకు మనోవె శాల్య విజానములకు వేయిమారు నేను కృతజ త లర్చింతును. య అంటీ ర oy ౧ జ 

ఇటు, 

"షేక్. దావూద్ సాహెబ్ 
హిందీ క తెలుగు పండితులు 

ఉస్మానియా కళాశాల 

ర్ ర్నూ లు, 



_ ఆవరారిం, 

1. 

శ్రీ 
విషయసూచిక 
బాలకాండ ము. 

EDU 

నదీపటలము 

సరయూ మహిమము 

'దేశపటలము. 

నగరిపటలము 

కోట గోడలు 

గోపుర ద్వారములు 

మేడలు 

పరిపాలన పటలము 

అవతార సటలము 

వేల్చ్పులు రాక్షస బాధల విషువునకు విన్నవించుట 
మా! 

స్ప త్త౦కా మేషి 
నా హం 

శ్రీ రామాదుల జననము 

నామకిరణము 

అర్పణ బతదిఅము 

కొశిలు(దు ది శరథధు.( గానవచ్చుట 

కొశి్స;దు యజ రక్షణారము రాముని గోరుట 
ల (౫. 

రామలక్ష్మణులు కౌళికువెంట( జనుట 

తాటక వధపఏలము 

యాగపఏలము 

కౌశికీనదీ పృత్తాంతము 

వామన చరి[త్రము 

యాగరక్షణము 



ఫీ, 

10. 

11 

12. 

18. 

14. 

15. 

18. 

17, 

18. 

19. 

20. 

ఆహాల్యాపటలము 

ఇంద్రునకు దుర్వాస శాపము. 

&రసాగర మథనము 
గంగావృత్తాంతము 

విదేహ దేశ వర్తనము. 

అహల్యా శాపము “ 

మిధిలా దర్శనపటలము 

సీతారాముల పరస్సర వీక్షణము 

సీతాసంతాసము 

సూర్యా సమయము 

చందో9దయము 

విశ్వామిత్ర చరిత్రము 

“కున శ్ళేపుని వృతాంతము 

ఒ శమహిమానువర్హ్ల నపటలము 

కార్ముక సటలము 

శివధనువునుగని పలువురు పలు విధములుగ( దలంచుట 

సీతావృత్రాంతిము 

రాముడు శివధనువుకడ శేగుట 

మాలినియను నలి సీతకు హరధనుర్భంగ వృతాంతము తెలుస్పట 

జల|కీడా హలము 

మధుపాన;వటలము 

ఆలంకార పటలకము 



21, 

22. 

మె 638 ఓరి అ, 

కల్యాణ పటలము 

సీత తహ తహ 

రామున యుత్క_ంఠ 

పురాలంరొరిణము 

గోశరోథాదులు వివాహ మండపము చేరుట 

రాము(డలంర రించుకొ నుట 

పరశురామ పటలము 

అయోధ్యాకా౦డ ము 

ఫా 

మం[త్రపటలము 

మంథరవోధన పటలము 

3 కేయీ పటలము 

నగర విము కిపటలము 

దనారథు(దు కొసల్యకు( దనపూర్వుశాపముం 'దెలుపుట 

లక్షుణునికోపము 

పురజనుల దుఃఖము 

రాము(దు సీతయున్నమందిరమున కరుగుట 
తెల గు ప్రిపటలము. 

గంగాపటలము 

గుహుడు రాముని గానవచ్చుట 

వనపవేళశపటలము 

రాము(దు భరద్వాజు నాశమముచేరుట . 

చిత్రకూటపబజలము 

లక్ష్మణుడు పర్హశాల నిర్మించుట 

దహన పటలము 

భరతుడు కోసలము(జేరుట 

9? 

93 కొసల్య గృహమునకేగుట 



10. (పయాణపటలము 

1{. గుహ పటలము 

12.  పాదుకాపటలము 

భరతుని సె న్యముంగవి లక్ష్మణుడు కోపించుట 

భరతు(డు రాముని డాయవచ్చుట 

3 రాముం బ్రార్జించుట 

వసిమ్షు,డు రాము నయోధ్యకు రమ్మనికోరుట 

ఆర్ ణ్య కౌ ౦ డ ము. 

శ. విరాధ వధ పటలము 

విరాధ యుద్దము 

విరాధు(డు రాముని వినుతించుట 

2. శరభంగ ము] పటలము 

రామలక్ష్మణులు శరభంగుని చూడవచ్చుట. 

ఇంద్రుండు (శ్రీరాముని స్తుతించుట 
శరభంగు( డగ్నిం బవేశించి శాశ్వత పదంబు నొందుట 

క. అగస్త్య పటలము . 
(శ్రీరాముండు మునుల కభయ మిచ్చుట 
సీతా రామలక్ష్మణులు సుతీత్లుం గాంచుట 

(శ్రీరామున క గస్యు( డెదురువచ్చుట 

అగస్స్యు'డు రామునకు వైషవ ధనువు నొసంగుట 

4. జటాయు దర్శన పటలము 
. జటాయువు ద:రథ మరణము విని శోంకిచుట 

శ్, శూర్చుణకా పటలము 

సీతారాముల గొతమీతీర విహారము 

శూర్పణఖ రాము నందము గాంచుట 

కూర్చ్పణఖ కామరూపినియె రాముకడ క రుగుట 
శూర్పణఖ సీతను కాంచుట 
శూర్పణణభఖ సంతాపము 

శూర్పణఖ సీతను పట(బోవ లక్ష్ముణుండు దాని ముక్కు సెవులు కోయుట 
చుప్పనాతి మరల రాముని బతిమాలుట 

238 

244 

వర్! 

268 

258 

260 

262 



6. ఖరవధ పటలము . 30, 
ఖర సేనాపతులు పదునల్వురు రాముచే మడియుట 302 
గ్రీరాము(దు యుద్ధ సన్నద్దు (డగుట 806 
అరింపను(డు ఖరునకు దుర్నిమి త్తములు తెలుపుట 308 

తిశిరుని సంగరము క 312 
దూషణు(దు దురమున(దాజు "సేనల, (బేరేంయట 316 

రాముడు దూషణుని వధించుట 316 
ఖరుని యుద్ధము yr: 

7. మారీచవధ పఏలము 920 
శూర్పుణఖంగాంచి రక్కసులు వాపోవుట 822 

_పొరస్త్రీలు చుష్పనాకంగాంచి పలవించుట 828 
శూర్పణఖ రావణుతో మొఅణయిడుట 324 

రూర్చుణఖ సీత చెలువముం (వశ ంసించుట = 827 

రావణుడు సీత చందము విని విరాళిచే( బరితపించుట 829 

రావణుని విరహతాపము 831 

రాపణు(దు శశికౌంత శిలా మంటపంబు చేరుట 837 

రావణుడు మారీచు( గాన నేగుట ' 888 
మారీచు(డు రావణునకు నీతి కఅపుట 340 
మారీచుడు భూయోకురంగమై చనుట 342 
లక్షణు(డది రాశసమాయ యనుట తటి 
రాముడు మాయాహరిణము వెంటనంటుట . 845 

క. జటాయు మోక్షణ పటలము 347 
లక్ష్కుణు(డు సీతకు ధై ర్యవాక్కులాడుట > 

"” రామునికడ కేగుట Er: 
రావణుడు తాపసియై సీతకడకు వచ్చుట 349 

* కోపముతో నిజరూపము తాల్చుట 3583 
సీత రావణుం బదరుట 99 

రావణుడు సీతం గొనిపోవుట 854 

జటాయువు రానణు నడగించుట db 

లక్ష్కుణు(దు రాము( గాన (బో వుట 86! 

(శ్రీరాముడు సీత లేమికి ( జింతిల్లుట 862 
రామలక్ష్మణులు సీతను వెదకుచు. బోవుట 869 

జటాయువుంగాంచి రామ (డు చింతిలుట : 365 



10. 

1. 

+ 

గ్ 

జటాయువు రామలక్ష్మణులకు కర్మ ప్రభావము తెలుపుట 

గ్రీరాము(డు దివిజూలపై ( గినుకగొనుట 
జటాయువు శ్రీరామునకు గ _ర్రవ్యము 7 దెలిపి ముక్తుడగుట 

అయోముఖి పటలము 
రాము,డు సీతం దలంచికొని పరితపించుట 

నీరు దేంబోయిన లక్ష్మణుం గాంచి ఆయోముఖి కామించుట 

లక్ష్మణుడు రామికి( జింతిలి రాము(డు వెదక (బో వుట 

కబంధ పటలము 

కబంధు చే, జిక్కి.న రాము: కు లక్షణు(డు ధైర్య వాక్కులు పలుకుట 
కబింధు(డు శాపముక్తు(డై రాముని వినుతించుట ' 

99 కర్తవ్యము తెలుపుట 

శబరీమోక్షణ పటలము 

కిష్కి౦ధాకాండిము. 

re. 

పంపా పటలము 

(శ్రీరాముడు జలపతుల తీరుగని సీతందలంచికొని చింతిలుట 
39 సాయం సమయ కృత్యముల నిర్వ_ర్తించుట 

సాలభేదన పటలము 

సుగీవు(డు రామలక్షుణుల(గని భీతిల్లుట 
హనుమ రామలక్ష్మణుల తీరు లారయుట 
హనుమ రామలక్ష్మ్యణులకు( దమ వృతాంతము తెలుపుట 
హనుమంతు (డు సుగ్రీవునకు శ్రీరామ: వృత్తాంతము తెలుపుట 
రామ సుగ్రీవులు మె త్రి సేయుట 

హనుమ శ్రీరామునకు వాలి వృతాంతము తెలుపుట 
హనుమ సుగ్రీవుని సంశయము దీర్చుట 

స _ప్పసాల వరనము 

సాల వేధనము 

దుందుభి పటలము 

ఆభరణ దర్శన పఏలము 

సు(గీవు'డు రాముని సితికి నంతాపించుట 
(భీరాముని నిర్వేదము 

హనుమంతుడు క్ర క ర్రవ్యముం 'దెలుప్పట 

eA 

366 
867 
888 

370 
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375 

378 

880 

382 

888 
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వాలివధ పటలము 

తార వాలికి హితోక్తులు పలుకుట 
వాలి తారకు (శ్రీరామగుణము లభివర్తించుట 
వాలి సుగ్రీవుల సమరము 

రామ చాణముచే వాలి నేలంగూలుట. 
"వాలి (శ్రీరాముని నిందించుట 

గ్రీరాము(డు వాలి కుత్తరమిచ్చుట 
వాలి (శ్రీరాముని క్షమింప వే(డుట 
అంగద విలాపము 

పట్టాభిషేక పటలము 

శీ9రాము(డు స్నుగీవునకు రాజధర్మములు తెలుపుట 

వర్షరు పటలము 

శ్రీరాముని విరహ నంతాపము 

శరత్కాల వర్ణనము 

కిష్కింధా పటలము 

తార లక్ష్మణుని సమాధాన పజచుట 

సుగీవు(డు సురాపానమును దూషించుట 

కపిసేనా సందర్శన పటలము 

అన్వేషణ (పేషణ పటలము 

సీతా సౌందర్య వరనము 
ea 

బిల నిర్ణమన పటలము 

కవులు స్వయం ప్రభ మేడను కాంచుట 

మార్షాన్వేషణ పటలము 
a 

సంపాతి పటలము 

మహెం(ద శైల పటలము 

415 
418 
417 

418 
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453 
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463 

469 
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481 
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502 



శ్రీరామ 

కంబరామాయణము 
బాలకాండము 

శ్రీ రామాయణకావ్య సిద్ది విధయే సంభావయేయం ముదా. 

వల్మీ కోదృవ కంబముఖ్య కవి వాకళ్సూనార్చితాం (ఘిద్వయమ్ . 
మానుష్యాతిగ వీరకార్యఘటనా సంజ్ఞాపిత (శ్రీపతిమ్ 

రామం శ్యామల కోమలాంగ సుభగం సీతామనోవల్లభమ్ 

అవతారిక _109 

మ అరుదైయూహల కందరాని|క్రియ లో 4+ కాళుల్ విసృష్టించి యో 
గిరముంగూర్చి తుదిన్ హరించుట మహో + [క్రీడావినోదంబుగా. 
బర(గు వైఎజముగా6గ నెవ్వనికి నా + (బ్రహ్మాండ భాండోదరుం 

బరమేశుం గరుణామయున్ మది సదా, ప్రార్థింతు నిషారినె. 
బధ 

a4 జ్ఞానులు సైత మెవ్వని వి+ శాల మహామహిమంబు సుంతయుం 

గానంగళేర యట్టి కరు 4 ణామయు సద్దుణరాశి వర్షనల్ 

పూనియొనర్చ సాతరమె? , పూతచరి త్రుని సర్వమంగళా 

నూన గుణాబ్దిలో ముని(గి + యోలలొన రము రండు భ క్రిమె. 

మ॥ వారి ఓమ్యంచు(దొలిందుదిం బలుకుచున్ +, సాంగంబుగా వేదముల్ొ 
సరవిన్ నేర్చిన పెద్దలుం, బ్రథిత భా, స్వద్భోగ ధాగ్యంబులన్ 
ధరశణీం (గ్రక్కిాన కూడుగా(దలంచు వి, ద్వాంసుల్ , సదా నిత్యమో 

త రమాదాయక దివ్యపాదముల( ద ౪ + క్కం౦జూడ రన్యంబులన్. 

a బేల గుణంబుగల్లు నొక 4 పిల్లి ప్రయత్నముతోడ వేడ్క మైం 

బాల సముద్రముం దథఠిసి 4 పట్టుగ నిందలి పాలు మొ _త్తముం 
(గో లెదంగాక యంచు(బని 4 గొన్న వితంబున రామచం ద్ర రీ 
లా లలిత ప్రభావ. విప + లంబగు దినిని (ప్రాయంబూనితిన్ , 

ఉ॥ శాపముచేత(బోలెం దరు, స _ప్తకముం దొల. చేసినట్టి యా 

పాపవిదూరు సత్క_థ న, పోర మనోహరలీల వ్రానె మున్ 



2 కందిరామాయణము 

దాపసి తద్వచోఒ మృతము. + ద్రావిన యీ మనవారి కివు నా 

చాపల బుద్దిచే నదియ + చప్పిడి మాటల. జెప్ప (బూనితిన్. 

శే॥ అపయశం' బంద (గా లోకు, + లపహసింప6, .గడల6క దీని వ్రాయ, గతంబు +గలదె వేటు 

తపసి వాల్మీకీ వాజ్యహ , _త్త్వమున పేర్మి, యందజెటు(గంగ నగునను 4 నాసగాక 

తే॥ బహుచతుర గళఠుల్ వాల్మీకి + పద్యతతులు, వినిన చెవుల నొప్పించు నా 4 వెగటుకై త 
వీణనాదంబు విని చాల 4 వేడ్మ్క_ (జెందు,...*న శున పకి నపస్వర 4 మల(చినట్లు. 

తే॥ త్రివిధ భాషావిశేషముల్ + తెలియు. విబుధ, వరుల కొకమాట చెప్పెద 4 .వసుధయందు 
భకృులును మూరులును పిచ్చి +.వారిడ్రు సలుకు,. పలుకులెల్ల విమర్శింప. + భావ్యమగునె ? 
అట ఖు | ఎ (oa) 

'తే॥ గదులుగా నాటపట్లులు + గాంగ గీచు, పడుచు గీంతలంగని కోప 4 పడునె శిల్సి 
యణ / 

శాస్త్రవిజాన మావంత 4 జాడలేని, నాకవిత (గని విబుధులు + నవ్వువారె ? 
మా (| 

శ్ర॥ సంస్క్భుత మ్మున వీరామ + చరిత(దొలుత, (వ్రాసిన టి 11 మువ్వురయందు 4 ప్రణుతి(గన్న 
యు 

చతుర వాక్యు(డౌ వాల్మీకి + సరణి(బూని_ |వ్రాయ(దొడ'గితి దీనిని +.ద్రవిడభాష. 

'తే॥ దశవిధావతారముల ను + త్తమ పదంబు, నయచరిత్రంబు నుతమ + నాయకు కథ 
నతనిదయచేత నుత్సాహ + యుతుండనగుచు, వ్రాయ(దొడ'(గితి( + బూతల + 'పటునందు. + 

' అ 

సీ॥ భూరిరాక్షస సేన + బూదిగా( గావించి, విజయమాలను దాల్చి 4 + వెలయునట్టి 

కోదండమను విల్లు + గొనబుగా( గరమున, విలసిల్లు (శ్రీరాము 4 వి క్రమములు 

వినుతించు వారికి + విరివిగా వలసిన, కోరిక లెల్లం జే, కూరుదుండు 

విజ్ఞాన కీర్తులు 4 వి స్తరిల్లుచు నుండు, భు క్రియు భ క్రియ + ముక్తి దొరకు. 

తే॥ నతని యర్ధాంగి వికచ ప ప, ద్మా సనస్థ, నిఖిల జగదేకమాత వ 4 హ్ని(ప్రపూత 

సీత్ర కరుణొకటాక్ష వి, “+ శేషర్శష్టి, “వారి సై సె (బ్రసరించు న, నారతమ్ము. 

నదీపటలము__20. 
చ॥ అతికలుష-'స్వభావ చప 4 లాంతములై "చను నిం ద్రియాళియన్ 

శిత విశిఖంబులున్ , మణీవి , శేష విఘర్షణ నాద మేదురాం 

చిత కుచకుట్మలీక్షణ వి + చిత్రశరాళియు. .ధర్మమార్ల సం. 
గతిని చరించు కోసలము + నన్ సరయూసది(గూర్చి పల్కె_దన్. 

*అపస్వరము విన్నవెంటనే. వెల్లవెలపోయి ప్రాణముల విడుచునది అశునసక్షి. 
f[ఇయల్ (సాహిత్యము, ఇశై (సంగీతము, నాటకము, 
|| వాల్యీ శ్రకీ* వసమ్టుండు, బోధాయను(డు అని అజివవ్యాఖ్య. 

జటప్ప వసించు తిరువెడ్డెయ్ నెల్లూరున కొంబకవి' 'బ్రాయమొదలిడెను, 

న. 



బొలకాండ ము. 

చ॥ పరంగ విభూతిధారియగు 4 భర్లుని దేహము(టోలి మేఘమం 
బరముననేగి యంబుధిని + మానుగందోయము( ద్రావి చందనా 
కరకుచయైన లక్షీనెద + గాటపు((బ్రేమను మచ్చయుంబలెన్ 
మురువుగందాల్చు విష్ణువును + పోలి చరించును తత్పురొపరిన్. 

చ॥ కలంచి తపింప(జేసె సెం దన + గాదిలిమామన్సు .సూర్యు,డింకనే". 
జలకము లార్చి తాప ముప. శాంతి వపాంప నొన ర్రునంచు' నా 
జలధి తలంచియత్నమున 4 సాంద్రతరంబుగ నావరించె సీ 
లలనననొప్పి యవ్వలిమ 4 లన్ జలదంబులు గప్సు నిచ్చలున్ . 

ఉ॥ వారనిపే బుర్భ్మి స్వర రమయ + భాసురకాంతి హమా ద్రియొప్పంగా 

నీరసమూని త్రవ్వుటకు , నె త్రిన రౌష్యప్పు గడ్డపాఅలన్ 

తీరున, జంచలార్గతతి( 4 ద్భ ప్తి పిని దానము సే సేయు గౌరవో 
దారుని వోల్కి మే మేఘములు 4 ధారలవీడుచునుండు నచ్చటన్. 

ఉ॥ మానమునొంది ధర్మమును ౪ ఎన్ననచేయుచు నీతిమా *ర్హముం 

బూనిన రాజు కీరి ర్హివలె., + వొల్పగు జాన పథానుసారులై. 
మానుగవేదముల్ చదువు '. మాన్యుల కిచ్చిన యీోగివో లె(వెం 
పూనుచునుండు వెల్లువ ల + యోథ్యకు:జేరిన దేశమంతటన్ 

క॥ తల నడుము కాళ్ళందడ వుచు, నిలుకడ లేకించుకంత 4 నిలుచుచు భూభ్ళ 

త్కు_ల సంపద (గొల్ల గొనుచు, వెలచెలువల (బోలి నడచు , వెల్లువ అచటన్. 

తే॥ కనక మగురువు నెమిలి యా( 4 "కలునుమణులు, గందపుంజెక్క_లును గంధ +, గజరదాళం 
గొంచుంటోయెడి వెలువ + లెంచిచూడ, వ ర్రకుల(బోలె నడచున , ప్వసుధయందు 

శ్రే॥ పూలగుత్తులు సృప్పొడుల్ 4 పుష్పరస ము, కరుల మదజలమును వోట 4 కంబు(గలిసి 
వడిగ(వాటెడు గొప్ప + వాహవితతి, యింద్ర ధనుపుల(వోలియొ + ప్పెస(గుచుండు 

చ॥ ల రువులంగూల్చుచున్ గిరుల ౪ దార్కొ_ని చీల్చుచు నాకు(గొన్ములన్ 
బరువడిగా(గ జారుకొని 4 పర్వులువాజెదు వెల్లువల్ గనన్ 
గరడులు దాలు సంద్రమును 4 గట్టదొడంగిన నా(టి మేటివా 
నరుల కడింది చేల్లునల ( నాణెప్ప(బద్ధతి తోచు, నయ్యెడన్ 

చే॥ ఈ(గలును తేంట్లు ముసరంా ౪ నెల్లమిణి, పొంగి నురుగులతో లోన 4+ ముటికిపాటి 
పడుచు లేచుచు( దీయని 4 హరితోడ, దొరలు వెల్లువర్ శ్రాగుంటో + తులనుపోలు 

శతే॥ రీ(గపడగలతో మద + నాగచయము, తోడ, బలుకొల్నడలతోడ( + దొలంకు దొనుల 
రోడ( బజతెంచు వెల్లువల్ + గుడుకు తోడ, గడలితోడ ఢీకొనవచ్చు + కరణిందో (చు 



క0౦0బరామాయణ ము 

సరయూ మహీమము 

మః ఇనవంశోదృవులై న రాజతోతిచే + నెల్లప్పుడున్ మేటిపా 
లనమం దెచ్చిరి ధర్మపద్ధతుల లీ 4 లంబూని వ _రిలి పం 
బిన యావాహాని. తల్లి పాలవలె నో..,-'ప్పెన్” సర్వదా సర్వథా 
వనజాతాసన సృష్టియందమరు జీ * వ శ్రేణి కన్నింటికిన్. 

లే॥ కుంకుమము గందవొడి కోమ , గోంగువేంగి, పొన్న చందన మేలకుల్ 4 పునుగు వట్టి యు 

వేరు చెంద్ర మగురు కురు + వేరు తేనె, గలుగుటంజేసి. నది యింప్ప 4 గాలివీచు. 

చ॥ నిలుకడనీ.గి వర్గమున , + నెవ్వడిబోయత లెల్ల గేల, గా 
డ్చులనెద దాందుకొంచు, బరు, వుల్గొనిపాజుచు విండ్ల నమ్ములన్ 
బిలపిలమూ(గి వారుకొను 4 వెంటల 'సారయ వెల్వలొ* ప్పె మేల్ 

. గెలుపును గొన్నయుబ్బున( ద 4 లిర్చెడి భూవిభు _ వెల్వలోయనన్ 

ఉ॥ పాలుపెరుంగునేయి కడ 4 వల్లల యుట్లను వారి మింగి (వే 
గోలల వల్వలం జవిరి 4 కొంచును మద్దులంగూబ్బుచేగు సౌ 
లీలల(గన్న(గాశియ ఐ 4 లిషఫణావళి నాడిసట్టి గో 
పాలుని లీలలంబలెనె 4 భాసిలు( దత్సరయూ 'ప్రవాహముల్. 

చ॥ కలకలమంచు. గాంప్పలు ర, కావికలై సరువెత్తుచుండ ము 
న్వలన జలంబు నించి తల 4 వాకిళలం బడ ద్రో చి పెరులం 

 గలయమచ దుమ్మెదల్ తొలుచు + గంట్ల మణీత తిరాలుచుండ( (గే 
వల నెసరేంగుచుం గరము 4 పాటు గజం బుల(జోలి వెల్లువల్. 

తే) పల్లమును మిట్టగా మిట్ట 4 సల్లమునుగ, సమము వా(గుగా వాగును * సమముగాగ 
సకలమును రారుమాటుగా గ సలుప్పచుండు. . వెల్లువలు రర్మఫలముల 4 ఏ(క(దో(చు 

ఉ॥ కాల్వలయందు వెల్లువల 0 గర్జవినం బరువెత్తు కాంపులా 
కాల్వుల(జూడ (గా చను 4 “గంబుకణంబులు పొన్నుము.త్తె త్రెముల్ 
వెల్వడ వీచికావితతి 4. వీగంగ న నొక్క_టి పెక్కులొచు(దా 
యల్వడి పాటు వంశముమ , హాద్భుత సృద్ధి వహించు పోలరికన్ా 

మ హిమవంతంబున( బుట్టి వెల్వడి సము 4 డ్రేశానుతో (బ్రేమ సం' 
గమముంజేయు ప్రవాహ మెన్నంగ మహా , గణ్యంబులై నట్టి వే 
దములుం దెల్చ(గలేని ద్రహ్మమన( దొ ‘ లన్ మూలమందొక్కకై 
బ్రమచేంబెక్కుమతంబు లందిన- బుధ + ప్రొమాజ్యమురి దోలెడిన్ 



బో ల రొ 0 డ.ము. 

మ॥ మకరందందులు చిందు సద్వసములం..4' బద్మాకర (శ్రేటి( జం 

పక సౌగంధిక 'పృష్పవాటికల ర 4 మ్యంబై న గుంజాలతా 
దిక. వేలాయుత పూగ పుంజముల(బొం 4 దెన్ వెల్లువల్ జీవు(డై 
హక -కర్మాచరణంబునం .దనువులె , +. న్నేశజెందు. చందంబునన్. 

2. దేశపటలము, “(610 

మ సరసోక్షుల్ విరివా రుచుండ విబుధుల్ + సమ్మోదముం బొరడ మున్ 
వర మాధుర్య కవిత్వరీతి(దెలిపెన్ + వాల్మీకి యెద్దాని న 
స్పర మోదారము గోనలంబు నిప్పడే 4 వర్ణింప మేకొంటి( బ్రే 
మ రసంబన్ మధువాని మూ(గ కడ(కన్ , మాటాడు చందంబునన్... 

సీ॥ పొలముల గనిమలం , బొలుపారు ముళ్యోలు, కాలువలందు శం 4 ఖములరాశి 
కాలువ దరుల బం 4 గారు గడ్డలు నెను, ములు పొర్లు ప పల్గుల6 + గలువ వనులు' 
చదునైై న చోట్ల, బుం.4 జములై న పగడముల్, వరిమళ్ళలో హంస + వరచయంబు 
వీటి నేలల (దేన్ + పెరల సమూహముల్, తో(టల యందెల్ల( + దే(టి గములు 

'శ్ర॥ ఇంపు సొంపార నారీతి 4 నెన(గుచుండ, సంపదల'పెంపు నింక నిట్టి + సరణీదంచు 
వర్ణనము సే సయ. నరుదని , వాసికెక్కె, భాసురంబగు నమ్మహా , “కోనలంబు. 

సీ! పలంపునేలల + యెల్ల లలో నేటి, వెల్లువల్ గావించు 4 పెనురవంబు ne) 

కాపులు చెజికుల, గానుంగ 'లాడంగ, "నగు కీలు రొద లెడ్డ 4 + యదలుపులును 
ఆగాను(గలనుండి +, యదికంబుగా వెలు, వడికడవల(బడు , పాలరవము 

' నీటిదరుల(జేరి , నెజయుచుందిరుగాడు, సంకు పుర్వుల కీచు 4 సందడియును. 

తే॥ నీటుగాంగోడె లటనట( + బోటులాడు, ధ్వనులు అంకెల బెడిదంపు 4 నినదములును 
జలములం దెనుములు పడు 4 నులివు(గలిసి, వింత ఘోషంబునెగడు న 4 వ్వీటియందు 

సీ! నందనంబును పోలు + సుందర వనముల, నమళులు పురివిచ్చి 4 + నాట్యమాడ 
జలము సమృద్ధిగా 4 వెలయు కొలంకుల, వెలిదమ్మి దివ్వెలు + వెలు(గుచుండ 
సీల ఘనాఘన, నికరంబు నిరుపమ, శ్రావ్యమృదంగ ని, స్వనము సే సయ 
"విరివిగా నెడయక .4 తెరలుచు నుండెడి, కెరటాలు రంగుల 4 తెరలు దింప 

'లే॥ మకర వీణా నినాదంబు న్ మాడ్కి(దే(టు, లింబుగా నచ్చటచట గా, న్తంబు సేయ 
మెచ్చి నల్లకల్వలు కను 4 ల్విచ్చిచూడం, దనిసి నిండు కొల్వుండు. గే, 0 దారవిభు(డు 

సీ॥ ఇందిందిరంబులు. ఢి నింపు (పెంపొందించు, ' నిందిరయును తమ్ము + లందు నిలుచు 
వెలయాండ్రచూపులు 4 విరివింటిత్తూపులు, కమన, యువకుల .వ 4 తముల నిలుచు 



గ్. . క ౦బ'రామవాయ ణము 

వారాశి దొరకు ప్ర + వాళమౌశ్రీకములు, మొగుచతీయందును + మొన సినిలుచు 
సఠ్యవార్యంబును 4 కాస్రధర్మములును, జసము నాల్కల + కొనల నిలుచు 

శే! శాత్రవులయందు ప్రియులందు" సంచరించు, గోప మనియెడి యొకదొడ్త కొడి మెగుణము 
జొర! ఎవరి'ే వర్తింప. + నలవి'యగునె? కోసలంబందు' చెలువంది + కొటెలుఠీడ 

చ॥ జలముల శంఖముల్, తరుల;, చాయల. బజ్జైల్లు, 'మాలలందు చే, 
టులు, జలజమ్ములన్ సిరి, కు డుంగములం గమఠమ్ము(, లిండ్లవా 

ముల; దెలిపిట్టలున్ , దరుల'+ ము _త్తియముల్, 'వనులన్ మ మయూరముల్ 
పొలుపుగ గుంపుగుంపులయి (4 పొల్చును కోసల భూమి నెల్లెడన్స్, 

సీ॥ మడకలు దున్న (గా + నెడనెడలేచు .బం, 'గారుపెళ్ళలును శం 4 ఖములు విడుచు 
ముత్యాలరాసులు + మునుమిడి చదునై న, పొలముల రత్నరా + సులును వడ్డు 
నిండ6గా( బచ్చనై , నెజయువెన్నులు మీలు, మానుగా రొదసేయు 4 మధుపవితతి 
మృదుల ప త్త్రములతో + 'మెజయుచెజకుతో (టి. లల్రితామరలును 4 నల్ల గలువ 

-శ్రే॥ లెల్ల విలసిల్లి, యెచ్చట 4 + నేని చూడం," గాయపు పడుచుల  మొగముల ౪ కాంతితోడ( 
గలిసీ కనులకు. బండువు , గలుగ(జేయు, సర్వజన నుత మైన కో + సలమునందు 

సీ వినంగ వీనుల కింప్ప + నెనయించు కోటుచ వీ, ణియల వాయించు వై + ణికులు, తేట 
కలు ద్రావి మెట్టుల + కడనిొకి క్కీయింపుగా, వాయించుపాటలు 4 ప్రతిదినంబు 
వెండినాందెలసే + వెలయు సౌధముల' లే ల, యెండలుగాయు ప న + సిండి చప్ర 
మంచములందు ర 5 , 'మాకుమారునినంగ, రొంబున(బెన (గ౧ివి+ (శ్రా ంతి గొన్న 

తే॥ నీలనయనముల్ మెటు (గారు 4 నెమలి చాయ, కుందరదన ముల్ పొలుచు న, కమరునెల(త 
లీంపుగా (గొన్ని నిద్దుర + యెడయలేప్ప, చుండును ప్రభాత మారుత , మొలయువేళ 

సీ॥ చెజకుగాను(గ నోట( + చెదరి బయలృడు, శేనియనంటి తీ, పైనరసము 
చుంకౌాయ పాళల( 4 బొంకందబుగా(గాశి, వెల్లువలై బయ; ల్వెడలు రన 
ఉన్నతవనముల 4 నొప్పారుతరువుల, ఫ లములు ప్రయ్యణా 0 నాజురసము 
మానుగా(బొ డవగు 4 తేనె పెరలనుండి, మదిచది గొన. బాలు + మధురసంబు 

తే॥ యువతులును యువబలు కాంక్ష +, లూర(దాల్చ్బు; పూలసరములనుండియు , బొలుచురనము మేరమీటి వెల్లువలయి , వారిరాశి(, జొర(గ(ద్రావియందలి మీలు 4 చొక్కు.చుండు. 

సీ కలు ద్రావుచోంగాలి + కొనంగనగు చొంగ, పొక్కులు వెలయు క్యా + పులు కడంక 
సంగీతముంబోలీ | చవులూరంజేయు వ ప, ల్కులువణం్క తమ వెలం ౪ దుల విశాల 
నయన వదన చరు, ణ, కరావె. కంబుల, _కుపమలై జగమున ; + నున్నతిగొని 
యొప్పారు తమ్ములు ళ్ 'నుత్సలాదికములు,. "దక్క (దక్కి -నకల్పు 4 తనరకుంట 



బాలకా 0 డుము.. 

శే॥ యెజి[గి తీసివై వ (గవారి,, యెడందయొప్ప, క్షట్టులిట్టు, లూరక తిరు + గాడుచుం డ్రు 
యువకులొకయపు యువతుల. +. యొప్పు ప్రేమ, బడసిరేనియ మజిత్రోయ + విడువ (గలరె? 

చ॥ కడలియు( (గ్రొ త్తనీట జల + కంబులు సేయు పడంతులొప్పుగా 
జడలధరించు పూ లగురు + చందనగంధమె :వీచునన్న న 

క్కడి వలకాం।డు వాలు కడ + కన్నులంజూడంగరేంపు తేనె ప 

ల్కడరు మెలుంగు(బోండ్ర పొలు +. పారెడి తీరుల నెన్న శక్యమే? 

ఉ॥ ఆమని గామినుల్ జలక + మాడిన నీటి మహ _త్వమెన్న(గా 

నేమగు(? దో (టలున్ బొలము 4 లెచ్చటి (జూచిన జిడువాణీ యా. 

చామ లలందినట్టి, ముదు 4 చందన. పంకము పేరినట్టి క 

ద్ఫూమిని తేంట్లు గుంపులయి 4 మూ(గును. తేనియ. నానునాసమై. 

చ॥ పొలముల వాలుగంటులను 4 పోలి చరించెడి. రాజహంసులి . 

మ్ముల జలజంప్ప(దానుపుల( + బొయ్పిగ నుంచిన పోఠకమ్ము, లం 

దుల( జరియించు''బజీయలు * దూడల నెడ (దలంచి చేంప( జా 

కలు గొను, పాల(దావి వెల + లున్ మజీవై చుచు, గప్పగంతులన్. 

చ॥ పికవితతుల్. వినోదముగ( + బెండిరి సేయ(గ గన్ను ద్రిప్పుపొం 

దిక గల త్తీల న ర్రనప్ప 4 తీరులకం3బ మయూరసంఘముల్ 

రకముగ(గొమ్మలం దలర,+ రాజ మరాళము లబ్దశయ్య( గూ 

రికివిడ, మేలుకొల్పులుద్వి 4 శేఫములొప్పుగఓ. ధాడుచుం దెడున్. 

సీ కులధర్మముల కను + గలమగు సడుచుల, వెదకి 'పెండిలి నెటి 4 వేర్చువారు 

గ్రద్దతో స్వచ్భాయ 4 గదలు కరణివచ్చు, 'హెటల సుఖములు +, పడయువారు' 
చేవామృతము కంటె. + దీయనౌ సద్దర ర్మ, విషయంబు లడుగుచు 4 వినెడువారు 
అతిథుల మోముల 0 నరసి యన్నంబిడీ, యత్యధికా నంది +, మందు వారు 

శ్రే కినుకయూరక మదిగొని 4 కనులకంటె(, దామమగు జుట్ట'జూపి యు 4 తాహమునను 

వీరగుణగు క ప్రి నుసుజేని 4 'వీడుకోళ్ళ, బోరరేయుచు గెలివిమైం + బొదలు వారు. 

చ పరువపుదున్న లొండొకటి , భగ్గున (గోపము గొన్నపిడ్లులన్ 

వెరవున( దాశుచున్ దబగయు( 4 బచ్చు "పెరుంగ,(గ నెల్లచోటుంన్ 

విరిసిన మబ్బు రెండగుచు + వింతగ, బో రినయట్లు పోరు పో 
రరసి ద్విరేఫముల్ నెగసి 4 యార్వ, ముడుల్విడ నార్చువారలున్ 

చ॥ మొలచుచు నున్న తామరల 4 మొల్కలు నల్ల బసిండి ము _ల్రెముల్ 

తొల(గ(గంద్రొ చి రత్నవిత + తుల్ చెదరం డేలీసంకోపుర్వులుం 



8 క బిరామాయ'ణ ము, 

బలవరమొంద(గా గమఠ , "వర్షము మోడ్చుగొనంగ6 జాళ్ళంజే( 

“పలు కడు(ద్రుళ్ళ దున్నఠఅను “వార కదల్తురు కా(ప్ప' లచ్చటన్'. 

ఉ॥ పాడియెజీంగి 'యాసవిడి' ౪ పద్దతికోపమునూని కోర (గా( 

గూడిన వాని(బొంది జన + "కోటకి మేలొనరించి' కీ రిప 

ర్యా డెడు జే(డు'కావ. బరు + వరతయు నీ: గుచు నూర్చుభూమినా 

నోడలు' వస్తువుల్విడిచి 'యొందు వరామము నుప్పళంబులన్ . 

Gi కోసినయోదె లాకసము(. + గూడ(గ' వాములనేసి పెదవా 

ర్చేసిన బోధతో. నుజిచి + చేరిచి కళ్ళపు బిచ్చగాం డ్రకున్ 

వేసియు( దక్కువాని. దమ + విందుల తోడ భుజింప బండ్లకుం 

బోసి ధరిత్రిక్రుంగ6 గొని + పోదురు కౌ(పులు ధాన్య మిండ్లకున్, 

ఉ॥ తీ(గలయగాచు కాయలును "+ తీయని వాసన గమ్ము తో(టలన్ : 

గా(గల పండ్లు కందములు + కాయల ధాన్యము మళ్ళనుండియున్ 

రాగల ధాన్యముల్ నిలువ + రంబుగ.' బూవుల నిల్చి తు మ్మెదల్ 

తే(గల .తేనెపోల్కి(దగ( డెత్తురు 4 మెత్తంగం గాయపు లిండ్రకున్ 

పీ ఎచ్చోట (గాంచిన గ నింపుసొంపారంగ; 'విప్రలు తమయిండ్ల , విందులుగను 

బంధువులును గా(గ + వచ్చినవారితో * ముత్రెజంగుల పండ్లు + ముందు. గొనుచు 
బలువగలై నట్టి థీ పప్పులతో వోని, నింపి వెల్లువ వోవు., నేతి తోడ 

గడ్డ సరుంగుతో గండచక్కెరతోడ,' నడుమ నడంగున , , న్నంబు తోడ 

తే మృదుల ప్రియవాక్యములతోడ + ముదముతోడ'(, దనివిదీజని దేవామృ. + తంబు(టోలె 
భోజనము చేయచప్పుళ్ల + పూర్తమగుచు,. నెప్పుడొప్పారు నప్పురి 4 చొప్పు గొప్ప, 

శే॥ కాంపు చెలువల వదన పం కజములందు, వెలయు కొటుకకన్నుల + లలిత గీతి 

నొప్పునా(డు(దేంట్లని భ్రమ 4 గప్ప వలచి, కడ(క మాగాణి దిరుగాడు , గండు (దేంట్లు. 

శే॥ కెరలు చూప్పల మార్పుని 6 గెలిచినట్టి,. పంట పడ(తుల గచబ్బిగు + బ్బృలు కడింది 
మగల (గినిసి లోంగొను; నట్టిమళ్ళ ప్రక్క, దాళకలు ద్రావి మదియించు , వాలుమీలు. 

శ్రే నేలవ్రాలిన వే మేఘంప్ప , + సెికరమన (౧౧, జల్లనీటను దిరుగాడు 4 నల్లయెనుము 
లెదలంగ్రేపులందల(ప(గా ౬ ళీ బొదు(గుచేంపి  పాలుగాటి గోముగ వరి , శి పైరు పిరు(గు. 

ఆ॥ నిండుబాసనములు? 4 నినదింప -వార్సిన,.- 'కడుగునీటిచాళ్లు. +: క్రముక వసము. 
లందు చొచ్చియచది 4 నమరంగ నాటిన, యెట్టవడ్డ'పై రు, + నెలమి(బెంచు, 

* అర(టి, పనస, మామిడి.' 



బాలకాండము 

vu తామచూడములు ప, దంబుల( జిదిగత్రో, యంగనై న కచ్చ + లందు మెజయు' 

మణుల జీనువాలు 4 + మిణుగుటు (బుర్వులరీ, “చెంచి గూండ్లలోన , నించుచుండు. 

ఉ॥ "చేతుల సంకుగాజులును ౪ చేరిక గవ్వములాడు సవ్వడుల్ 

చేతము( జల్ల (జేయ (గను + చెన్నగు కౌనులు వీ(గియాడ(గా 

(వేతలు పెర్లు చిల్కుదురు + * వేనలు. లూడ (గ మైచమర్ప(గన్ 

వ్రీకమనస్కులై న తమ 4 పిల్లలు నిద్దుర వీడి లేవంగన్. | 

చ చిలుకల పిల్లలుం బలుకు( 4 జెన్నుగ( బండిన కొలిచేలలో 

' బులుంగుల పిల్లలుం బలుకు + భూజ నికుంజములన్ మనోజతన్ 

'గొల(కుల తే.టుటుం. 'బలుకు +. గుమ్మని వానన వీచు తమ్ములన్ 

గలకల సువ్విపాట లెస + కంబుగ దాత లయిండ్ల నిండెడున్. 

క॥ కోసిన వక్క-_లనేరిచి,. త్రోసినయవి దొంగ' చూప్ప + తూజని పడుచుల్ 
చేసిన యిండ్లకు దుం బెల, బోసిన త అి(జిందినవియు 4 ము _త్తములె చుమీ; 

చే! కొదమ గొద్దైలు గాంచిన దెదరులేని, గుండ్ర మెలికల కొమ్ముల + గొబలుతగరు 

లుటుము కరోజిని పిడుగుల + సరణి.దా(కు, ధ్వనులకంజి గిరుల నీర + దములుమెజయు 

Gl పిల్లల:గన్న యేను(గుల ఏడి మదావళ రాజి(౮ దిట్ట (గా( 
బల్లులు (ద్రవ్విసట్టి పన 4 భాగములన్ నుల క్రింది నేలలం 

దుల్చసిలంగ నున్న 2*ను 4 లొక్కట (జేయు మహానినాదముల్ 

మెల్ల 6 గొలంకుతిం దిరుగు +, మేటి మరాళములం గలంచెడున్. 

చ॥ గెనసులు (త్రవ్వుచో నడుమ. + గేలికిందౌలు. మణుల్ విదుర్చ (గా 

మునుకొని (వేలు మావులను 4 ముట్టుడు నందలి తేనె వంప్పరుల్ ' 
చినుకును విందురూపమున ( 4 జెన్న'రు పుప్పొడి పె(డిపోల్కి. (బై 
నెనసిన పొన్నమంజరుల + నింపుగ( గూరుకు నలచగుంపుపై 

ఉ॥ కొ(ప్పచెలుల్ కరంబుల ర. కంబుగ (గూర్చి వినోద లీలలన్ 
జాపుచు( బొడు పాటలు వి +. శుద్దిగ రెండువిధాల వేణువుల్ 
చాపు: చు(బట్లు గొల్ల మొగ + సాలిల, గట్టిన యాలదూడలన్ 
జో(పుచు లాలీపాటలలి( 4 జొస్పుగ నిద్దురపుచ్చు హాయిగాన్ 

శే॥ కొండ క్రింది నేలల నుండు ౪ కోమలులు' వి, నోద రీతిని పాడు వి, + నూత్న గాన 

మలర€. జిటు ధాన్యములు పండు 4 నట్టి పొలము, గాచు నక్క_జలేకుండ( ౪ గా ధ్వనించు 

ఉ॥ గాలికి వంశముల్ గదలి 4 గాడ గొండలనుండి పెన్ ఫణుల్ 

ద్రేలిన- రీతి( (గ్రొమ్మధువు ', వెల్లువ. ధారలు "పాటీ చెందొవల్ 

* కోట్లలతో ( జేయ (బడినవి, వెదురుతో (జేయ (బడినవి. 
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గ్రాలు, కొలంకుల్ల న్నెజసి + కాలువ తూముల. జొచ్చిబైట రాం 
(గోలి మొగమ్ము ముడ్చుక్ళున్లి +_స్రుక్కును. శంఖప్ప (బుర్వు. లయ్యెడణ్ 

తే॥ నిడుద నల్లని కనులక్రొ + “న్నెల నీ'నళ్ళు, కల్పుకులకు విద్యయు (జెడని + కలిమిగలుగ 
నొచ్చివచ్చువారల కొర్కు. -అచ్చుటయును,: అతిథిపూజయు(బనిగాక + యన్య మేది ? 

శే॥ వంచనములేని స్మతముల్. 4 + వజలుచోట్లం, గ్రొన్నెలంబోలు కొడవండ్ల ( + గోసి కుప్ప 

గూర్చుకూరగాయలు ప పప్పు 4 కుప్పలు. వెలి, ము త్రెముల వంటి బియ్యపు , మూటలమరు 

తే॥ కలము లొస(గు(గాంపులకుంగా' / వలయుధనము, భూమి దేవి యొసంగును 4 పూర్తి రి సంట 
గనులొసంగును మేటియౌొ + మణులసమితి, కుల మొసంగును మేలైన గొప్పనడల. 

తే॥ దొన(గులేమి నకాల మృ న ఖ్యువులులేవు,. మదిని మదిమదియుంఎ( జే, రదు చిరాకు 

పూని చేయు ధర్మేతర. 4 ములును. బేమి(,: గడకు దుర్గతి యన్న శం + కయును లేదు 

శే॥ (క్రమముదప్పి వెల్లువ ల య * కుడ (జరించు., గుంకుమాంకభుజంబులే , , గుజుతుదప్పు( 
జెలుల నడుములె యట సన్న గ్ గిలుచునుండు, వాసనలు గలయవి కేశ, పాశతతులె. 

క॥ అగురుపొగ బానసంబుల + పొగయుం జెజకు పాలు కాంగు , పొగయును వేల్మిం.. 
బొగతో (గలియుచు(దత్సురి , 'మొగుజులవ లె నెల్లయెడల 4 ముసరుచునుండున్. 

'తే॥ క లికిమెదాయ (బోలి “కే. + కులు చరించు, కలికి _స్రనహారరుచివోలె. +, గాయునెండ 
కలికి, నెజివేజి వోలె మే, + ఘములు. క్రమ్ము; 'కలికి చూపులవలె వోలు + గలునువెలయు 

మ॥ కల(గందాజి జలంబు పొంగ నులియం +, గం గొను లీ(దాడు కా( 
పుల పూ(టో (డుల .యెట్లనౌ ' పెదవులం 4 బోలెన్ ' 'విరాజిల్లు చెం 
గలువల్ వి్చును మళ్ళోలో; “మడవలం' గంజాకులంబోలి 4 హం 
సలు మెల్లన్నడ తెంచు; వారిమొగమా , సన్ విచ్చు నీరేజముల్ 

శా కేరున్నారుల 'యోరచూప్ప (వ్రతులన్ 4 (గడించి యాడించుచున్ 
గేరున్ వారినడల్ క రేణువుల చ, * క్కింగాంచి యెం'తేని యున్ 
గేరున్ నీరజకుట్కలంబుల-పసం 4 గేల్సాచి.వ కోజముల్ 
"కేరుం బూర్హ శోశాంక నొప్పిదపు భం 4 'గిన్ వారి: ముగ్ధాస్యముల్ 

ET చెదరియున్న మణులు 4 బెదరించునినుకాంతి (, గొబ్బెరలను గెలుచు , గొమల చనులు 
వారి వలువలెల్ల( + బాలనురువు గెలు, వాద్యములు మొగుళ్ళ; ధ్వనుల నోర్ను. 

తే॥ జలదములు పెద్దతో (టల + చాయంబోలు,, బొన్నుమల యట(గసవువా +, ములనుపోలు 
జలధు లచ్చటిపెనుకొల6 + కులనుపోలు, స్వర్గపురి పలునిధుల కో + సలము(టోలు. 

ఊఉ॥ రాసుల వద్దు లేనియెడ * రాజిలు నచ్చపుటాణ్ ము త్రెప్ప 
న్రానులు లేనిచో నుదక + రాశిని కూర్చిన తెల్ల యువ? పె 
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న్రానులు,' “లేనిచో నదులు + రాయచుగద్రో యచుంజేర్చు పన్నిధు | 

ల్వాసిగ నవ్వి లేనియెడ + భాసిలు మొ ప్రీ సైక్తీ౦బులున్ 

ఉ॥ చందనపున్ ననంబులొకొ? 4 సంపెంగతో (టలొ? చప్పనౌనొకో? 

కందుక కేశిసల్పు. కుల + కన్యలు. కొన (గవచ్చు నిక్కువల్ 

సుందర నందనంబులొకొ? 4 చౌర్భాపు(గుందవనంబులొక్కా? యా 

స్కందునిపోలు వారలెల 4 సంబున విద్దెల నెర్చు రానముల్ 

Gl చక్కె_ర(బో లెదీయనయి + జానగుబాలల తొక్కూపల్కులం 

జొక్కి-పికాళి నేర్చు బలు + సూటిగ; వారలన' రనంబు లిం 

"పెక్క నెమిఖృ నేర్చు: నల, యింతుల సొంపు రదాళింటోలు మేల్ 
చొక్కపు ముత్తియాలు విడు చున్ రహి (బర్య్భోపుటా (డు శంఖముల్. 

తే॥ కల్లుగీతురమ్మైడివారి + పిల్లవాండ్రు, సేద్యమొనరిం క్రు కాపుల + చిన్నవాండ్రు 
వ ణీకుల పిల్లలును వీణ( 4 దాడుచుం డడ్రు, వాదకుల సుతుల్ భద్రర +, వంబు నిం(త్రు 

తలే॥ మలయుహారముల్ సోనగా 4 మధువునొన(గు, వలయుమణికనకంబుల + గలము లొను 
బొలయుమలయానిలంబె తుం 4+ పురుల నొస(గు, గలయ( జెవిచవు లచ్చటి + గాధలొస (గు 

చ॥ వనములయందు వేడుకగ + వారిజ నేేత్రలు లోలవేణులున్ 

ఘనకుచ బంధనల్ నడవ( + గా( దమి వారల పోల్కిగాంచి యిం 
పెనయ( గలాపిపాళి తమ 4+ యింతులెకా! యని కో డెకెం డ్రనె 
మ్మనముల(టో లె గంధసుమ. + మండనయు క్రల వెంబడించెడిన్. 

తే॥ ఎజుగ6రా దీనిమహిమ పే , దటిమిలేమి,. నరయఠాదు 'శౌర్యమహిమ + యరులులేమి( 
గన(గరాదు సత్యమహిమ + కల్లెలేమి, ' వెడ(గులేదు పెద్దలయొద్ద + వినమిలేమి. 

తే॥ కొట్ల లుద్దులు "పెసలు నూ;గులును జొన్న, లులవలును తవిదలు చామ,+లున్న బండ్లు 
బురదనేలల నుష్పును + మోయు బండ్లు, త్వరితగతినేగ .నొండొంటి + లొరయుచుండు 

శే॥ సద్గతులనొంద సత్కర్మ + జరుపకుండు,"నరులు వొందు. పల్లతుల జన్మ + ములమాడ్కి_ 
బెల్లమును తేనెచక్కె_ర , 'పెరు(గుకల్లు, వినిమయంబుగ జరుగు న, స్వేటియందు. 

'తే॥ వేణువులుపాటలు ' ధ్వనించు 4 వీథులందు, నదులు "నదులును ఢీకొన్న + పదురుదో (ప 
యజ్ఞ ముల కుత్సవములక ; బన రుగుజనము, గుంపుగుంపులై యొండొంటి + గూడుచుండు 

లే ఊ(దునట్టి శోంభాదుల యులివు మజీయు(, దట్టి వాయించు చర్మవా ౪ ద్వములధ్న నులు 
కజ్దలంగొటు భేర్యాది ,  కముల రవము, నజ్జల 'నదల్చు కొ(ప్ప సం + దడుల నడ(గు. 

తే॥ రకగల టె తొమ్ములంజొల్లు ( 'రమణంగాయి.. పిల్లలకుంన్న ము(గుదుపు 4 తల్లు లమర 
మ-డుచుకెంగేలు వెన్నెలన్ , ముడి(గినట్టి, యెజ్జదామరలంబోలి 0 యెసకమెసంగు. 



12. కంబిరామాయణము, 

శే॥ పదిరనందంబు తమమంచి ౪. గుణము వలన,. అమలమగునీఠినిరిచి సత్యం వలన 

వెలసె ధర్మంబు మగువల + (ేమవలన (, దనశందజివాస (కొ తడి+లత సమువలన , 
జబ) 

కే పెక్కు. వ సములు" చుట్టిన: + శీ, పెద్ద దేశ, "మెటీ గియెల్లల: గని పల్కు + నెపరిళరము?' 

ఒతు వెలువ లల సర,యూనది. సలు; దారులం: దారియుం గన 4 నేరదయ్యె. 
ల rr? a 

'తే॥ ప్రళయకాల వాయుపులచే , వనధిరే6గి, పొంగి వచ్చిన నాశంబు( 4 బొందసట్టి 

కోసలంబు మహిమ యిట్లు + కొలు నింక, సరయుదము నగరంబు తీ, ,రబ్బు వనజకు. 

శినగర పటలము. (య 

మ॥ లలి మాధుర్యము నర్శప్పష్టి, సరసా+లంకారరీతుల్ ధ్వనుల్ 

గలయం బల్బు మహాక వీం దులకు ళా ఘ్యంబై. యజాండస జీ 

వులు దుస్పాధ తప 1 ఫలాదికముచే (+ బొందంగనై. దిప్ప౯ం 

దలి' జన్మంబున కాస సేయ(గ నయో+వ్యాపట్టణం దొ "'ప్పెది. 

మ॥ ధరణీ దేవి ముఖాబై వె మో? తిలక మో? తన్నేత్రమో? దివ్యసుం 

_ దర భద్రాయత సూత్ర మో? కుచతటో + దంచన్య్మణీ హారమో? 

వర బీవస్థల మో? రమావసతి యౌ ౪ పద్మం బొ? శ్రీవిమ్షపే 

రురమో? కౌస్తుభ హేమ పేటికయొ? దే+వౌకంబుపై లోక మో? 

మ॥ ఉపదూనం బొకటేని నెమ్మనములం + దూహించి యిన్నాళ్లుగా 

శ్రపుర ద్యేషియు (బ్రహ్మయున్ పహారియు సా+ధింపంగలేరై రి య 

య్యుపమంగాంచ నడంపరాని తమితో' + నుల్లంబు పేరేయంగా 

నిప్పడున్ జెప్పలు వాల్పకంతరమునం + దీక్షీంతు చం ద్రార్యముల్. 

మ॥ అమరాధీశ ధనేశ సత్తనముల + భ్యాసంబుచేనై న య 
ట్రమరం జేసిన (బ్రహ్మ యావలనె య+త్యంతంబు వె వె శాల్య మం 

దము "పెంపార6గ సృష్టిచేసిన యయో .4 + ధ్యంగాంచి సంకల్ప శి 

లము దేవాసుర కారుపుల్ మటచుచో 4 వర్తింపయా గ్ర కమ? 

ద్విపద॥ పుణ్యాత్ములకు స్వర్గమున సుఖంబనుట, గణ్యమౌ శుతుల వా కంబద్ది నిజమ 

తపము ధర్మంబును+ధరణి ఫలింప, నుపకరించిన (ప్రభుం. డొక్కు రాఘుండు 

తక్క చదవరా + + తామరసాత్లు(, డిక్కగా( గొనియేలెనెల్ల లోకముల 

నన: దీనికంయె సు ఖానుభవమున (, 'దనుపు తలరబు భూ+తలమనంగలదెః 

ఉ॥ తోరపు ధర్యమున్ గరుణ 4 తోడి జితేంద్రియతన్ భజించి పెం 

పారు తపంటుచే న నెటుక 4 గయబ్బిన 'వారలకున్ శరణ్యమౌ 



బాలకాండము 

@) రమణుండు పుట్టి యట, + జెల్వుగ నొప్పెను సీతతోడ నూ 

కాటుల యేండ్లనంగ దివి + నై నను దాని సమంబు గలునే?ః 

చగ 'కలరట రాజులు న్నగలు ‘ గల్లును గల్లు నమూల్యరత్నముల్ 

కలవు మ దేభముల్ హరులు' 4 “కాంచనమున్. భువి గల్లు నన్నియుం 

గలవు మునీం ద్రయక్షను సుల + కొండము" వచ్చుచు సంస్తుతించు న.. 

న్నెలవున కొక్క" 'మేలుపేమ + నేర్ఫున( దెల్చ(గో నుండినం గదా?.. 

కోట గోడలు... 

చ॥ చదరము శాస్తసమ్యుతియు. 4 'జక్క-(దనంబును పెద్దకొండలం' 

గుదురవు గోన నాపసిండి + కోటలకున్ 3 సరిరావు శాస్త్రముల్ 

చదివి ప్రయోజనంబు “గలి 4 చోడ్పున (6 గట్టిన వానిచెల్వ మే 

పొదవు మహోన్నతంబుల మ + హో న్నత మై 'పెనుతెల్వి కై వడిన్ 

స 'శిల్చ- - విజ్ఞానంబు +, చేళదుది' గాంచమి, “వేదమ్ములంటో లె + వి న్తరిల్లు 

భువిమీజీ దివి(జేరి + పొలుపారు చుంటచే, దేవతలంబో లె , చేజరిల్లు 

నతి బలిష్టంబులై + యడరు నింద్రియముల, నడ చుటచే మునీం 4 ద్రాశింటోలు 

నెల్లప్పు ౨డేమట 4 + కెస (గి కావలి గాచు, కిర్ణరబుచే దుర్గ + కరణి వెలయు 

ఆ॥ శూలమును ధరించి 4 శోభిలు చుందచే గాళ్ ?బోలి pe + గానిపించు 

నమిత గొౌరవమున + నన్నింటి. చోలు దు, ey సమగుటచే దేవు,థాతింటోలు 

ఫీ: నెలవంకలంబోలి + పొలుఫారు నఖములు, చైందామరల( బోలి + చెల(గుకాళ్ళు 

అలరు ( డీవియ? బోలి + యసియాడు మధ్యంబు, లెడనీట్ కాయల 4+ నెనయు చనులు 

వంచిన వంగు లే + మించు! వెదురువోలె, లావులై మృదువులౌ + లలిత భుజము 

లింపుసొంపుగ రుచి + యించుశేనియ(టబోలు, సరస సుశ్రాహ్య వ + చస్సు లమరు 

- తే॥ యువతులెల్లెడ( గాంచిన + నొప్పుమిగిలి. నిండియున్న ప్రాకారంపు' + నెలవుగలుగు 

నయ్యయోధ్యకం'బెను సౌగ + సరయంగలదె?, ఆమృతభుకులు వసియించు + నమరప్పరిని 

సీ॥ ప్రజలచే గొలువంగ(+దిదుటచే  శత్రురా,ణ్యకుటంబు- తురలిరచు,మహిమచేత 
శా స్త్రపద్దతి( జను+చక;,_.0దనముచేత'/, దేటి చూడ (గగానిదిటవుచే త 

నధిక బలంబు పెంపోరుచుండుటచేత, నాయుధాభ్యసన 'విఖ్యాఠిచేత 

గురు తంత్ర యంత్రముల్';కుదిరియుండుటచేత, జయసతాకా విలా + సములదేలత' 

"తే; అమిత మహాతోన్నతా *ళ + "'యంబుచేత, రాజచ క్రంబు' నడప్ప స 4 (త్ర్రమముచేత 

రాజరాజులకైవడి౪దేజ _ గిను' గల్గిన యచటి-ప్రా', కోరచయము/ 

చ॥ ఆతి శత ఖడ్గ తోనుర శ 4 రాస, శూల గదాది సాధన 

ప్రతతులు న తార్యుని ప్ర + భంజను *మల'చూన నంబు నే 



14 కందబరామాయణము, 

తమున( జెంగన్లీయక. వి + భేద. మొనర్ప(గం జ్లాలు యం త్రముల్ 

మును ది మించియుందున న” + మికి గాలి. చెప్ప నింక కను యుంజెడున్?. 

© 

తొరపులకంటె( .గీరితియె. + దొడ్డగుణంబనియెంచి బీవకో. 

"బైడరుల, నొందనీక జగ ౪౮ . తీశుల దండము నాధికార్యమున్ 

దడయక స్వర్శమున్,. దిశల +. దాంటియు(గాచుచు నుండ ( గోటలా 

పుడమికి. సైౌరుగా వెలయు 4 .భూషణమ కా త్రమనం దొసంగొకో? 

చ॥ త్ 

సీ॥ బంగారువెలగా6ంగ6 + బడయువే శ్యలమది,. వితములో(తయి నీచ + వృత్తి యడరి 

యల్పకవిత్వమ + ట్లమరి ష్పష్టతలేక్ష, లోని యర్థము దురా 4 లోక మగుచు( 

గులకన్యకల వలె 4 "గోరి యెవ్యరి కంట. రాని 'యత్యధికమౌ + రతీ గలిగి 

చ క్రభాళము ప్రక్క + సంద్రంబు. మాడ్కి- (బా, కారంబు (జుట్టియ 0 గడ డయెప్పు. 

శే॥ మంచిత్రోవల( బోనీక,* మార్చిచెడుగు,: దారులందో ర్చు 'నింద్రియ + తతిని పోలి 

యెడ(ద కడలను గూర్చెడు ౪ భెడిదములగు,, క్రూరమకరముల్ మిక్కిలి + కొటిలునందు 

చ॥ తరలెడు గుంపుగల్లినె. ప్ర + ధాన పయోదము. మేరమేజి య 

య్యురగ జగింబు_ "లోయ విరి, చొప్పు నగడ్తను పో పోల6-గాంచి భీ 

కరచుగు సద్దియంచు (గడ +'కన్ జర మానుచులేచి యుప్పరం 

బొరసిన కోటా గాంచి గిరి 4 యూహను వర్షమునించు దాని" మై, 

వ + నంబుచూడ “శ్రే! పరిఖయందున జనియించి + విధి పరిను, ళంబు వీచు పం కేజ 

చెగొన్న + వలను దోచు ముస్నుదుగువలసొగసుమో + ములకు నోడి, బలమువేర ముట్ట 

Gl ఆరసిచేసిన టి పలు,+ యం క్రచయింబుల కోడ నొప్పు ప్రా 

మొట్టి, నిండిన య.+ గడ్త మునుంగుచు వేచుగున్ మహో 

కొరత నొప్పు న క్రముల్లు +. కంధిని మత్తగజేం ద్ర సంఘముతల్ 

క మీటి వేడుకల( + గూడి చరించు విధాన( దో ంచెడున్, 

చ॥ క్రకచముంద్ లు వాళమును 4 ప్రక్క_లకార్చుచు. లే.తచందురున్ 

వికటముసేయు కోటిగవ . ౪ / వెల్వడి భాసిల నోరువిప్పి ని 

ఫర లెసగన్నులందురల + బోరొనరించు. మొసళ్లు .కిన్మమై 

జకచక రక్కసుల్ కసిమ * సంగి పెనంగెడు భంగి. నొ'ప్పెడున్. 

సీ! ఈవల కావల +4 క్రీ(దుచు, విహరించు, రాయంచ.లాతప- + తంములుగాంగ: 

వింతలి మొసళులు + వినువీథి (గ్రహములు, తిరుగు మేరువుంటోలు + కరులుగా(గ 

చలిత నాళములతో + వెలయు తమ్ములకోడి, తరంగల గుంపులు + తురగములుగ, 
గెరలుచు(ద్రుచ్లచు + మెజయ్యుమత్స్యంబులు, ఖడాది_ బహువిధ + కరణమ్లులుగ( 



బాలకాండ ము. 1b 

తే॥ జూడ(జాడ గంధీరమై , , చూడి కడలు, నించి తుది యొదల్ నడుము గా + న్చింపకుండ 

నలనలన( గదలు సె +, న్యంబొ యన(గ, నప్పురము చుటి యొప్పారు + గొప్ప పరిఖ. 
౧౧ యి. లట ” * 

తే॥ ఓరదిన్నెలు 'వెండిచే 4 నొప్పిలోని, పె(డి జేకుల (పక్కన( + బటిక జాలు 

పొదుగ(బడ(గ నగడ్త సీ, రిచి యటంచు(, దెలియ( జూపుదు మనుట ది + వ్యులరు నరిది 

"శ్ర పరవి లో, కై న పరిఖయన్ + వనధిచుట్టు, బలసి బలిసిన యడవినా( + బర6ంగు వనము 

కదలకుండు 'నిరులగుంపు + పొదలె ననుచు. గోటకొక నల్లనగ యంచు( + జాటవచ్చు 

మ॥ నలుదిగ్వీథుల నిల్క_డన్ని లిచి యుం.+ టంజేసి నల్రిగ్గజం 

బుల(బోలున్ హరి స్వర్గముం గొలుచుచో( + బొల్ఫారు పాదంబు క 

న్నలలిన్ వరిలి సర్వజీవులకు స స్యార్గంబు ,8 తా(జూప్పటన్ 

నలువేదంబులి వ మాడి నొప్పు. నగరిం 4 దద్దోపు ర ద్వారముల్. 

"శ్ర పొల6తి(బిల్చియు రామి గో + పురము మీ(ది, 'పెంటిచి (త్రముంజేర నా * (ప్రియయు( గినుక 

గూకీ పై (బూని తపసులు + కోరిచేరు, నమరపురిలోని నందన + ముందు డా(గు 

సీ॥ మలిచినణజాల న, మర్చి ముందర సృటి, కపురాల(గటి పై! 4 గ్యాంతిగల్లు 
చు + 

బంగారు దూలముల్ + రంగారగా నిల్చి, పై వెండిదంతెలు + పరపి వాని 

పెని వజ్రాల కం 4 బంబులు సవరించి, పచ్చలబో డెలు + పరగ నునిచి 

కీతియౌ రత్నచి + త్రిత సింహముల మీ(ద(, బసుపు రాల ఎ య్యల( + బాదుకొలిపి 

కే॥ యేడుజగముల వార్నిల్వ + + నెంచినట్లు, 'పెద్దయంతస్తు 'లేడు క + ల్సించు గోపు 

రములు శిఖరాల నొప్పారు 4 రత్నకోలశ, ములు ధరా దేవి శీర్షక 4 ములను పోలు 

మేడ లు, 

క॥ నలనిదె నెలయు నన(దగి, వెలందనమునొంది సంకు * చెలయడరు నా 
లం య | ౧౧ 

తెలనిమేడలు గాలిం, దల్లడపడు పాలవెలి , తర(గల(టోలున్. 
గం | | ౧m. 

ఈ సొగసగు పనిగల బంగరు, తగటి కొణిగలన్ విటంక +, తండములు కడున్ 

నెగడిన మేడలు కైలా, సగరిన్ లేయె ఏండ(గాయు + సరణి వెలుంగున్. 

.ఈ॥ వెరి మణి కందింబుల( జూ చ్చల బో దెలపైన శిల్చ + చతురిమ వెలయం 

గలమేడల( గని తమరథ, ములె యని యమరులును బ్రమలం + బొందుదురచటన్ 
“తే॥ పజపుగా నెలజాలను 0. పజపిపైన, చందన స స్తంభములు. చరు .* సలుగ నిలిపి 

పగడపుం బోదెలుంచి శి, 'ల్పంబమర్చు, మణుల బొమ్మలమేడలు + మలయు (గోటు. 

తే) చెడ(గుపనినేర్పుగలతూండ్ల. .యడుగు తమ్మి, రూపు పున్నాగయు క్రి సు + రూపగరిమ 

దర్శనీయ శిల్సింటు మ 4 ధ్యంబు బయలు, పె తశుకుల మేడలు పోలు + బణ్యసతుల 
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ఉల అంట్ట సళ లీ ణి అలీ లోవల(జొచ్చువారు తము.4 ల్ లోచనయుగ్మము న నార్చకుంది సం 

సురల + తీరువహింప:ఃగ, దిప్యులెక్కి మేల్ దీపిళ దేహులె 
శే నా 

తో (పీకణో విప రముల + దోచు విమానచయంబు.పహోలియె 

తె పరపెనమేడలు వి యచ్చరలోకము సంట్ ధాసీలుగ్. 
జ = జే 

తే॥ కుందరదనలొ చెలులు న 4 రిందములగు, వీరవరులు యాకత్రలుచేయ + వెడలియున్న+( 

నక రత్న గేహమ్ముల( + గ్రమము చెడక, ప్రాత ధ క్మపద్ద వదతు లెడ + పడక నడచు 

"తే మింటినంట(బెరి(గి మితి + మీటుకి లిమి, కలిగి యున్నతి కాంతీయు + నలరుమేడ 

లందనింద్య ధర్మ[ప్రభు + లటువిభవ,. యు కుంగుచు నుదారులె + యుంద్రుజనులు 
cn అలాటి నూ 

చ॥ యరముల:టోలి ము తెముల + జాలరు లొప్ప మొగుళ్ళ గుంపులన్ 

దొరసి ధ్వజాళియున్ "మణుల +, తోరప్పరాసులు, హేమరానులుం 

జెరసి మయూరసంఘమన. + మెల్తలు రాజిలు మేడ లారయన్ 

గిరివర సంచయంబన (గ 4 గీరితి కెక్కు మహో న్నతంబులై. 

“ధ్యృజములు. 

పోయిన కేతనా + గ్రములనున్న తే॥ అగురుచే( బొగచూరి = పై, మొగుచలందు(, గలిసిపి 

ఎప్పుల 4 పగిది మెజయు శూలసంతతి క కాంతుల ౪ జాలుకొనుచు(, బగటివూటనె 'మెజు 

మ ననభారంబును మోవ లేనిపగిదిన్ 4 జవ్వాడు 

వనితల్ కాషలయందియల్ మొరయ;:గా ౪ పర్తించు తదేహాశే 

తనవస్తాాంచల వాయు ఘర్షణ పత 4 తల ల్పప్రసూన (క పజం 

బనువందం గయి'సేయు తోరణ విధం + బైయందు రాజిల్లెడిన్ . 

ఏ కదళికా 4 క్రీర్ర ర్రవనము, పగిది (గహమండలమునంటు ' ధ్యజపటంబు “తే॥ గిరుల గనవచు 

తొరయుటంచేసి ఛి ఖన్నత్వ 4 మొంది క్రుంగి, (పతిదినంబును వి కృళ 4 + త్వంబు[గొనెడి 

సంకీ రము 
(వ) 

చ॥ కిలబటంబై (డి చప్రములె ఖీ కొక సుమంబుల మండ శపంబులున్ 

గలవట( 'గౌల్వుకూటములె కొక శోన్నత మందిరంబులున్ 

గలవట( గృ్రిమార్రి తతి + గార జీను కుటిమంబులున్ 
గలవట వట్టి ముంగిళలె + కాక నుమౌ కిక కాయమానముల్ 

శే॥ వ వన్నెమీజీన బంగారు + పనితనంబు, లధికముగ' గల్లి పేరొందు + న య్యయోధ్య 
మెటుపన (గ దీపమన సూర్య , కిరణమన (గ, దో కవెటంగ స్వర్గము హేమ + లోకమయ్యె 

మ. హరికాంఠుల్ తొలివేళ( దక్కు.వయి మ , ధ్యాహ్నంబునం దెక్కువై 
చర మాహ్నంబున గ్రుంగ (బాటుటకు నా+ చాంపేయ మాణిక్యసం 
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భరిత (శ్రీ పుర మోహనాంగి .తను.ళో +.భం బొందు భేధంబులే - 
తిరమౌ కారణ మయ్యెనంచు(దగ ను + శ్రేకింతు విద్వత్కవుల్.. 

ఉ॥ అందప్ప మేఖలల్ నడుము + లందు ధరించిన త్తీలు మేడలం. 

దొంద(గవేయ ధూపముల + నొడుగ లో(గొను. మేఘపంక్రి యొ. 

య్యందిగినట్టి యబ్దియె మ + హాద్భుత వాసన గుప్పు నన్నచో 
దందడి నచ్చటం గరియ + ధారల గంధము నేల చెప్ప(గన్ ? 

ఉ॥ వేణురవంబు(బోలు ముడి + వేయని కన్నెల తొక్కుపల్కులున్ 

వీణరవంబు (బోలు నలి + వేణుల యింపగు ముగ్గవాక్కు_లున్ 

జాణల ప్రౌఢ వాక్కులు ప 4 సందుగ మద్యఘు. నమ్ము వాడలన్ 

గాణల నృత్యగీతయుత + క।మ రవంబును పోలు నెల్లెడన్ 

శే! కనుల మిడు(గుటుల్ రాల్చెడు + రలభసమితి, నేలగద్రవ్యంగా ననువుగా + బాలురాడు 

(వ్రంతలగుచుండు నటులాడు + వానియందు, వారియొడలి గందపు(బొడి + పడుచు నిండు 

తే॥ తరుణు లొక్కటంజెండ్రాట + తవిలి యాడ,' రాలి ముత్యాలు చెదర వా + రలనుప్రోత్స 
హించు చెలు లవ్వలికి( [ద్రోయ + నించుకాంతి, చల్లనై వెన్నెలలు మీజీ + వెల్లివిరియు 

చ॥ తరుణులు నృత్యశాలల ము + దంబున నాడుచు నుంద్రు వారిసుం 

దర విచల త్కటాక్షళర. +, ధాటి విటాలి యెదం గరంచు నా 

సరసుల (పాణముల్ చెలుల + సన్నని కౌనువ లెం గృళించు, బె 

బెరి(గెడి బాళి మా(క్రమది + వీడదు వారి యురోజపద్దతిన్ . 

తే॥ కొన్నివనముల((గ్రొం దేనె + గురియుచుండు, మలయపవనసంబునళులొప్పు + మందగతుల 

నందు విహరింప విరహృతా + పాగ్నినుడుకు, వారి మైదీవలు కృశించి + వాడు వాటు 

ఆ॥ మకర వీణరవము + మదెల నాదంబు, చెలుల గీతికలకు[ + జెలువు నించు! 
దు 

జెలుల తోడ నించు + పలుకాడు చిలుకలు, వినుచు( గనులు మూసి + కునుకుచుండు 

'తే॥ అరయ గనయంపునొసలు విం + బాధరంబు, గలుగు కలుకులు ప్రణయంప్పు + టలుకనొంది 

మృదుపవంబుల; న్నంగా, మేటి వీర, వరుల భుజదండములు జాజు  వాజుచుండు, 

చ॥ పగలునురేయి చేజుపడు 4 పద్ధతి గానమి సాటిలేని యా 
నగరమునందు దీషముల* నందగి వెల్లెడి పూజ్యురాం(డ్ర కాం 

తిగల శరీరదీధితుల( + ద్రిప్పనిచూడ్కు.ల( జూడనేమొ ? వా 

యంగ(ఐడు కుడ్య చిత్రములు ‘ నయ్యరె: (బాల్బవు కంటిరెప్పలన్. 

ఇ జలజ గృృహాంరరస్థయు న + చంచల లీల వసించుమేడలం 

జెల(గుదు గాంతు “శీనుచును + చీశటులం దొల(గించునట్లి వం 
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దుల గల నేతి దీపముల 4 తోరప్ప(గాంతులు' గావు రత్నదీ. 
పుల నికరంబు; కొనియెడ( + బొలుల మేని. మెటుంగు -వన్నియల్. 

ఉ॥ రాళ మృదంగ క్రీర్రన వి తానముతో దగు ' శా స్త పద్దతిన్ "| 
గార జఠతు లదించి నట , నం బొనరింతురు నూత్నయోవనల్ 
శీలన-చేసి యాజతుల' 6 జెల్వుగ(జూపుచు నుండునట్టి వ . 
రొ-ళుల మువ్వలందియలె + కావు హయంబుల కాళ్ల గజ్జెలున్ 

చ॥ చిటు నగ పంకురించు నది + చెచ్చెర మిక్కిలి కామచేదనం 
బటఅపును కాముకావళికి. + బాటలగంధుల కొను లెప్పుడుం 

దయింగుచు నుండగా దణీ(గి , తాట నురోజము లుబ్బరించుచున్ 
మటిమటీ హేమ తార మణి + మాలికలన్ ధరియించు బర్వుగన్. 

చ॥ నడ బెడ(గైన లేవయసు 4 నల్వ గుతాలును వాలు మీలు సం 
గడులగు గండు(దే(టులును 4. గంధ గజబుంలె కావు తానమా 
డెడు పువుదోండ్ల, నేత్రముల + పెక్కగు చూడ్కులు నొతరించి యిం 
పడర 'వెలుంగ(జేయు 4 జలజాకర సంతతులన్ రకంబుగన్. 

చ॥ కనలున నెల్టినౌ కనులు 4 గల్లు మృగేంద్రము " లొప్పు కందరల్ 
పనుపడ నున్న శై లముల + వంటి మ దేభనికాయముల్ బయల్ 
గొను మదధారలం గురియ 4+ లో(తుగ భూమిని పంక మేర్చడున్ 
గొనకొని వానిలోన ధ్వజ + కూటము రాజిలు తేరు పూ(డెడున్. 

చ॥ పడ(తులు (కొవ్విరుల్ ముడువ( , బాజంగ నూడిచి వై చు ప్రాంతపూ 
వడములు వీథులం గునిసి 4, 'పాజెడు మావుల కాళ్ళంగట్టి య్ 
పెడిని; పునారతం౦బు. దల, పెట్టు వెలందులు గబ్బిగుబ్బలం 
దుడిచి విదుర్చు పంకిములు + త్రోవను వోయెడి వారి జార్చెడున్, 

శే॥ అశ్వములు గిట్ట అజుగంగ 4 నవని, ద్రవ్య, వెడలు ధూళిలో రత్నముల్ 4 వెలు(గకుండి 
ధారణీశ్వర పుకులు 4 తాల్చు మేటి, విరిసరులతే నె చింద(గా 4 వెలయు నపుడు. 

_ ఊ॥ వీచును వే(గిగంద మెడ + వీడక దంతి మద (ప్రవాహముల్ 
వీచును కల్వగంద మెడ 4 వీడక చామల వక్ష ౦బింబముల్ 
వీచును మేటికాంతులెడ * వీడక బంగరు భూషణావళుల్ 
వీచును పూలగంద మెడ 4 వీడక క్రొవ్విరి(టోండ్ల క్రొమ్ముడుల్. 

చః మునుపె మునీశ్వరుల్ తొడ(గి ౪ మోక్షద పటన సప కంబునం ల 
టె జాని గొనని మహేం ద్రపట్టణము( + గూర్చి వచింప( బనేమి యిచ్చటన్ ? 
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మొనసి సమస్మవస్తువుల( + బూర్తిగం గల్లు నయోధ్యవీథులం 
గనిన యనంతరంబ యల కాప్పరి యోటమినొప్పె. బూర్తీ గన్. 

ఉ॥ రాజకుమార మండలుల + రంజిల (మో(గును వీరమద్దియల్ 

''శేజముమీజు ఖడ్గ ముఖ + దీధితు లెండలు గాయు సర్వదా 

(భాజిలు ' రత్నబూషలును + వాసిలు( గస్తురి, తారహారముల్ 

రాజిలు, మాలలన్ మధుక 4+ రంబుల గాన మనూనమై చనున్. 

తే॥ శంఖకోహళ కిన్నరీ + స్వనము తోడ, సుషిర వీణా మృదంగ వి + స్ఫురిత రవము 
మణీయు బహువిధవాద్యముల్ + మట్టుమీజ్, డంబుమై నబి ఘోష మ 4 డంచుచుండు 

సీ॥ మెప్పుగా6౬. బరరాజు 4 లొప్పించు కప్పముల్, కానుకల్ లెక్కి_౦ప( + గడంగు చోట్లు 

హంసయానలు విలా 4 సార్షమై నృత్యంబు. అలవాటు లొనరింప( + గలుగు చోట్లు 

రాజ కుమార కు + లోజ నాయధ విద్యం, దెజంగుగా నభ్యాస + పజుచు చోట్లు 
వేదముల్ నాలుగు 4 విడువక వల్లించు, విప్రలచే. జాల + వెలయు చోట్లు. 

శే॥ చడివి తర్కించి మజీ విమ, . రృనముచేసి, యెజు(గందగిన శాస్త్రంబుల + నెటుగుకొజి 

ననువుగా(గ విద్వద్గో షు ‘ లెనయుచోట్లు, దండిగా( గల్లు నాయయో + ధ్యాపురమున 

చ॥ పొలుచు జగామణుల్ తరణి. + బోలిప్రకాశము నొందు తోరణం 

బులుగల రాజవీథులను + పొందిక బాజ(గ(జూడ దిక్కులే 
యలుసములై కినంబడును 4 హస్ని మదాంబుయురుల్ గనన్ రురుల్ 
కొల(దిగ( దోంచు గుజ్జముల + గుంపులకున్ జలధుల్ కొలందులో. 

చ॥ తమ శిఖరాలిచే మొగులు + దాకెడు తోరణ సౌధవీథులన్ 
రమణుల యాస్యబింబములు + రాజిల( దో (చు వెలుంగు లీనుచా 
సుమహితనే (క్ర పద్యముల * జూపుల తూపులు దో (చు నవ్వి సిం 

హములను పోలు వీరుల హృ + దంతరమందున( (గుచ్చిచొచ్చెడున్ . 

ఉ॥ బంగరు శేరి నిస్వనము 4+ వాజులగం౦టలు కింకిణీ ధనుర్ 

లంగరు వీరమదియల 4 రావుతో నెదురొడిమో(గు; హే 
మాంగుల పాదనూపు కము ౪ లల్లన (మోయ:గ6 గన్యకాళి (పే 

మం గల(గించు డిగియల 6 మానుగ ప హంసలు మాటు కూ సెడున్. 
కష, 

మ॥ సరసో కుల్ పచరించుటన్ గినియుటన్ + + సొంగత్యముల్ సేయుటన్ 

బరిపద్దంబుగం బాడుటన్ వినుట మే + ల్పన్నీట నీరాడుటన్ 
తరువల్లి ఫల పుష్పవాటికల మో దంబొప్ప. (గీడించుటన్ 

విరులంగోయుట( దాల్చుటన్ దినములన్ + వెళ్ళింత్రు స్త్రీలచ్చటన్. 
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తే॥ గిరుల. టోరిన కొరుల.పై ‘ హరులపైన, స్యందనముల పై పె( గ్రీడలు + సలుపుటందు 
యాచకుల కష్టములు త్రీణి నరయుటందు,. - ప్రొద్దువోవుల 'గొందటకు నా, పురమునందు 

తే॥ కరుల. గరుల( వోరించుటన్ , గార్ముకంబు, లభ్యసించుట ( గొతహ 4 యమ్మ లేక్కి 

తిరుగుటన్ బంతియాట మొ 4+ గ్గరము, గూర్చి, చర్చచే గొందఅకు( (బొద్దు * జరగునచట, 

శే॥ విరుల, గోయున హలిణుల 4 కొరణింజేరి, (ప్రియులతో నీ(దులాడుట( + బెదవియెుప్పు 

పదల మధువు సేవించుట. + బగడసాల(, దరుణులకు( టొద్దువోవు( ఐ + త్తృనమునందు.' 

"1 పరవిన మొగుళులు కోడలిని, తటుచుగ జలమాను క్రియ సు 4 ధాహర్మ్యములన్' 
జెరివిన ధ్వజపటములు తని, వటి స్వర్గంగాజలంబు గ్ నలలుటి( దావున్, 

చ॥ గొనబగు తోరణాల్ గలుగు + గోపురముల్ మథీ పైడి కోటలున్ 
బొనుప్పుగ స్వర్లముం గడచి 4 పోవ (౫ జోటటలేక నిల్చెనా 

నెనసి మహాపనీపతుం + యీాజమివాజీన కీర్రి రాశిం బో 

లినవయి న్విరావళుల * రీలంగ సిగ్గిలడేయచుం దెడున్. 

చ॥ దొరువులు సానువుల్ దొనలు + తోంటలు కొండలవా(గు లంబుజా 

కరములు శాద్వలంబులు న 4 గడలు పంటలచేలు గొప్పయు 

ప్పరిగలు మేటిముతెముల + పందిరు లొందికగల్లు తావులం 
దరవిలి పానుప్పల్ తలిరు 4 టాకుల తల్పము లొప్పు మెవ్పుగన్. 

చ॥ కడలియు( దేటనీరుగల + కారుమొగుల్ దిగులొంద దుందుభుల్ 
జడియుచునుండు వీథుల ని 4 జంబుగ దొంగిలువారు లేమి నం 

దడరిన (ద్రవ్యరాసులకు 4 నద్దిక మే కనరాదు దాతలు 

గ్గడువుగ( గీరి కెక్క_రొసన( + గం గొనువారలు లేకయుండుటబన్ 

చ॥ చదువనివారు లేమి మణి + చక్క (గనేర్చితిమన్న వారలుం 
_ బొదలరు చూడ. బాండితిని , పొందనివారునులేరు సంపదల్ 
పొదుపుగ నన్నిమార్గముల( ( బొల్చుటచేతను వీదవారలున్ 

వెదక్న( గానరారు పెను 4 విత్తముగల్లినవారు లేరటన్. 

చ॥ చదువను విత్తు మొల్కగొని + శాస్త్రచయ కతి పెరి శాఖలం 

గదిరి తపంబులన్ ననలు 4 క్రమ్మిత లిర్చుచు( (బ్రేమ మొగ్గలం 
వొదలి యపారధర్మమను 4 పూవులుపూచి సుమాళమన్ ఫలం 

బొదవ (గం గొన్న యానగరి + యొప్పిన వైభవ మేమి చెప్పుదున్. 
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Gli తన్నగరేశ్వ్యరుండు కడు 4 ధర్మముతో ( బరిపాలనంబు ను 

ద్యన్నవలోక భూముల మ + హామహిమంబుగ( జేసినా(డు పె 
న్మన్ననగొన్న యీకథకు + నాయక వీరుని గన్నతండ్రి పృ 

థ్విన్నరనాథ నాథుండు వి  తీర్ష సురారి చమూ సముద్రు:డున్. 

ఊ॥ సత్యము ధర్మమున్ దయయు , శాంతము 'తెల్వి పరా[క్రమంబు సం 

స్తుత్యబలంబు దానమును + తోరపు నీతియు నెంచ మంచి సాం 
గత్యములేమి( బొచ్చెమయి 4 కాన (గనొ ( బెరరాజులం దహో 

నిత్యపథానువ రులయి + నిల్చును తన్నగరాధినేతకున్. 

మ॥ చతురంథోధిపరీత భూతలమునన్ 4 సతీ రి పాత్రంబుగా 

నతులోదారుని స్వచ్చదాన సలిల + వ్యాప్తంబు, గాకుండు హ 

సృతలంబె నహి వేదచోదితమహో 4 ధాతీ9ం(ద్ర దుస్వాధ న 

తత సంతాన మెల్ల నావిభు(డు మున్ 4 గావించి యున్నట్టివే. 

al ఆవిభు( డెల్లవారియెడ , నర్మిలిం బూనుట ( దల్లి(బోలుమే 

లే విల సిల్లి (  జేయుటను ’. హెచ్చుతసంబునుపోలు ముఖ్యు(డై 

భావుక సద్దతుల్ గలుగ( 4 బాల్బడుచుండుట (బుత్తు9 (బో లు శ్రి 

క్షవిధినౌధందగును 4 జ్ఞానము(బో లును ధర్మవిజ్ఞతన్ . 

సీ॥ అధికమై యుప్బొంగు , నర్గి పాథోరాశి నీవియన్ తెప్పచే + నీందినాండు 
జ్ఞానార్హవంబు నసంఖ్యాక సద్దరింథ తతెయను నౌకచే , దా(టినాండు 

వీరశ తూ ద్వేగ + నీక రాంభోరాళి, ఖడ్గమన్' నావచే( గడచినాండు 
సంపల్లసిత మహా ; సౌఖ్యనముద్రంబు. తనివియన్ కలముచే + దజిసినాండు 

శే॥ వెల్లువల మృగముల(దిక్షీ * వితతి( బి బణ్య(, సతుల మనముల నొకరీతి., జక్కనడపెం 

జతురుదరివేషిశాననీ + + చక్రమందు, సీర యశుండగు దశరథ + క్షీతివరుండు. 

శ్రే చక్రహిళగిరి శ్రేణి , సాలములుగ(, గడలి గంభీరమైన య + గడ్త గాంగ 
'శ్రైలములు రత్నరాసుల + సౌధములుగ, నొప్పు మేదిని యతనిక + యోధ్యంటోలు 

శే॥ రాజుచేతి ఖడ్గము (తుప్పు 4 రాలిపోవ, వా(డిగా సాన (బట్టుట , వలన నలుగు 
విభుల రత్నకిరీటా(గ్ర 4 ' వితతి పడుట, మాత నతని బంగరు వీర 4 మదై లజుగు 

తే॥ పృధివి సర్వమలమి జీవ 4 వితతి కెల్ల (+ జల్హనీడనొ స (గ నిరుల్ 4 సొగందోల. 

జ క్రి గొడుగను జాబిల్లి = చాలియుండ, నాకసంబున శళియుండు + టదిక వా. 
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త్రే॥ పట్రకివచి సింహబలుండు + ప్రభుండు (ప్రేమ, (బాణముంబోలె జీవుల + నరసికావ. 
భువి. జరాచరకోటికి +, భూవిభుండు, (ప్రాణములకు నిమైన దే, హంబు (బోలు. 

చః గిరినిభ పీన దీర్హి భుజా 4 గెల్పునె పొందెడి యాజ్ఞ చక్ర ము 
(గెరుచుల ధానుమండలమ 4 కె వడి( (గ్రాలుచు. నున్న తస్థలిం 

నొరయుచు నిల్చి నిల్చి యెన 4 వొందనిదై భువన ౦బు లెల్ల సం 

చరుముచేసి జీపులను 4 చల్ల (గ గాచు విశేషపద్దతిన్. 

&॥ లన్ముని నీరముల్ బలికి 4 లీలగ యద్ధమచేయ శాశ్రవుల్ . 

ర్మ్మున లేమ్6 దీటట యడం + గింప(గరాక్ర యెలర్చుచున్ మృదం 

గమ్మును పోలు దాహువులు + (గాలు ప్రభుండు సమస భూతలం 

నీమ్ముగ(గాచెం జిన్నపొల + మేర్పడం గాచెడు బీదపోలికన్. 
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భూపరు( డెక్కనా6 డజుని + పోలు వసిమ్షుని గాంచి (యొక్కియో 
దేవః మదీయ సూర్యకుల + దీపకులౌ తొలివార లెల్లరున్ 
ధావనచేసి మీచరణ + పంకజముల్ భజియంచుచుం డ్రు మా 

దైవము మోక్షసాధన వి 4 ధానము ధర్మనిధాన మీరెకా : 

తే॥ తెలియ వాపూర్వులినుకం చెం ‘ గులము మిగుల, వెలుగ దుష్క్ ర్తి లేక ప పృ + థ్విని భరించి 
రిపుడు మేరలేని ధరణి + నే భరించు, "బెల్ల మీకరుణామృత , వృష్టి (గాదె 7 

శే॥ వెడలె నింతోకు నటువది 4 వేలయేండ్తు, 'శత్రల నడంచి యేలితి 4 జగతినెల్ల 
నాకు వెన్క. నరాజక + మైకలంగు, నేమొ ? యనుచింత యొండెనా , యెడందంగలిగె. 

al 

తే॥ వళతపోధనులును భూమి 4 సురులు దుఃఖ, మనుటయేలేక యిన్నాళ్ళు + మనినవారు 
నావెనుక, గష్టములు వారి + నల(చునేమొ?, యనెడి యొకచింతయేచాల 4 నలయనన్ను. 

సీ॥ భేరులెల్లప్పుడు + + విన్నంట(మో (గడు, నగరి వాకిలియు ర, త్నాలసరుల 
పెనుకిరీబము; థను + విలసిల్లు రాజిట్లు, పలికిన యంత నా + (బ్రహ్మసుతు(డు 
క్షీరాబ్ది నడుమను + శేషశయ్యవయిని, యోగ నిద్ర వహించు + యోగినుతు(డు 
హింసయే వృత్తి గా + నస6గు రక్కాసుల యు, పద్రవంబులు నళిం, పగ నొనర్తు. 

'శే॥ ననుచు మితిమీజి' వెతగూర 4 నలంగి దీన, వదనులై యున్న నిర్ణర , వరుల క, నిన. 
పలుకు లప్ప డాను పూర్విగా( , దలంపునందు, దెచ్చుకొనియెను తన దివ్య + దృష్టివలన. 

శ్ర ఆమరు లసురులవలన ( గ షముల నొంది, యభవు పాదపద్మంబుల 4 నాశ్రయించి 
తెలుప వారల(జంప నా, వలన వీలు, కాదనుచు వారితో. దాను. గడచి నడచి. 

శే॥ మేరుశిఖరి నడుమ చేట 4 మెజు (గులీను, రత్నమయ మండపముచేరి + |బహ్మకపుడు 
వందనముచేసి దానవ పతతి "సే సేయు * పిడుగు వంటిదు శ్చేష్టల ఎవినిచినారు. 
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ఆ॥ ఇంద్రు. గొనుచు లంక 4 కిం ద్రజి త్తేగిన, నాడు తాన యతని + వీడుచు కథ 

పద్మజుండు చెప్పె. + బార్వతీశ్వరునకు, మొదటినుండి యాను. + పూర్విగాంగ. 

క॥ తలలు పది చేతు లిరువది, గలిగి తెలివిచెడిన పంక్తి + కంఠుం జంపం 

గల నేర్చు మన యెడను లే, దల విషు(డె వాని. దునుము + ననివారలతో. 
చ్ 

తే॥ పాలకడలి( బరుండి దే + వత్వమొందు, మరకతాద్రిని పోలిన + మాధవునకు 

గేలు మోడ్చి వినతిచేసి + కీర్తనంబు, సలుప, ముక్తి జ్ఞానులకిచ్చు + కలుషహారి. 

చ॥ కమలవనంబు పూచి శశి +, కంజవినోదుల 'రెండు[ప్రక్కలం 

దమరిక( జేర్చుకొంచు జిగి , యారిన బంగరు కోడెనెక్కిన 

ల్లమొగులు వచ్చుపోలిక వి + లాసముతో సిరితోడం దార్వునె 
జ్ ఇళ న న కి మధువిరోధి (ప్రేమ తుల + కింపంగవచ్చె( బ్రసన్నమూర్తియై. 

ఆ॥ గరళకంధరుండు( + గమలాసనుండు నిం, ద్రాదు లెల్ల సంభ్ర + మాదరముల 

నిలిచి పొగడి పొగడి 4, నెగడు నానందా[శు, పూరులగుచు హరికి + (మొక్కిరప్పుడు. : 

శే॥ తులసిమాలలుగల పాద + జలజములకు, (మొక్కి రక్కుసు లప్పుడే + ముగిసి రనుచు. 

గడ(క (బ్రేమ మధువునాని + యొడలు మజచి, పొడిరాడి రిట్టటులు + పరుగులిడిరి. 

ఉ॥ బంగరు కొండనుండి దిగ: + బాలు పయోదముదోలె లోకచూ 

యంగడ (బాపువా(డు వెల , యన్ మముగాచెడు తార్యునుండి మిం 

టం గొనదా(క మండపము , డాయుచు డిగ్గి మనోహరాకృతిన్ 
సింగస( బై (డి గద్దెపయి + చెన్నలరార వసించి నంతటన్ . 

ఆ॥ రాజమౌళి యబ్బు +, రంబంది యుండ (ద, హ్య్మాయు మునీంద్రు లమరు + లంత. గదిసి 

పాపది త్యులెల( + బనివడిగావించు, నెడరులెల( డెలుప( * దొడ6గినారు. 
రా ™ ళం 

వేల్చులు రాక్షసబాధల విష్ణువునకు విన్నవించుట. 

తే॥ అధిప ! రావణుండుసు వాని + తమ్ములాది, గలుగు బలియురచేత స్వ + ర్లమును భువియు( 
జలుప(దగు తపంబులు చేయ. + జాలకుండె, (బ్రదుకు దెరువులేదని యూర్చు + వదలినారు 

ఆ॥ అమరు లట్లు పలుక + నప్పుడు జాబిల్లి, రేలపూలు జడధ 4 రించు భవుడు 

సంజ్ఞ చేసి వారి. + జాలింపుండని విష, వదన మెచూచి * పలుక (దొడ 7. 

తే॥ పద్యనే[త t రక్కసులు దూ + వరబలమున, మూ.డుజగముల హింసించి 4 ముంచినారు 

ఇంకనైన వారల వధి + యింపకున్న(, జిటికలో జగద్ద్వంసంబు + చేయగలరు. 
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క॥ అనిహరు(డు విన్నవింప(గ, వినతులగుచు నమరు' లెల్ల + వినుతింపంగ న 
వ్వనమాలి చింతపడకుం, డని వారల తలల(ద్రుంతు_నడలకు( డింకన్ . 

- తే॥ అయిన నొకమాట చప్పెద + నవధరింపు(, డమరులెల్ల( [గగోంతులు గాంగ + నడవులందు( 
.గొండలందున( బుటు(డు + కూటములుగ, ననుచు గరుణ మో మలరంగ 4 ననియెనిటు. 

వ లం 

తే! దానవుల వరముల జీవి + తముల తోడ, మాబులేని యస్త్రములచే + వీజుచేయ 

జలధి: బోలిన చతురంగ 4+ బలము గలుగు, నాజికిం గుమారు-డయిన + యవతరింతు. 

తే॥ వలమురియు, జ[క్రమును బడ ౪ బాగ్నినేని, మాడ్చువిసముతో విరివియో + మస్త కములు 

గలుగు శేషు.డు నాకుద 4౪ +, మ్ములుగ(బుటు, వారలాయయోధ్యాపుర + వరనుసం 
రు , 

క॥ అత,డిటు డలుకొ(గా వా, సిత తులసీమాల( దాల్చు 4 శ్రీవరు డిపుడే వ , 

పహిఠతముగ మముగాచె ననుచు, గుతుకంబున నాడిపొడి 4 కునిసిరి వెల్చుల్. 

Gi కష్టము. వీడెనంచు సుర + కౌంతు(డు మిక్కలి సంతసించె నా 

న్రష్టయు శ్రీగళుండు నదము+ర (ప్రకరంబు ముదంబుమీజి మా 

యిష్టముకూడె హీనదళ లెల్లను నేం తొలగ నంచు సం 

తుప్పిని పొందె( దార్జ్యువడి 4 తో భువనోదరు(డెక్కె_ లీలమై. 

శ్ర॥ మా ప్రభుండట్లు వరమిచ్చి మరలు పిదప, జాంబవంతు(డు భల్లూక + జంభభేది 

పుకై నాయంశమున నై + పొలుపుతోడం, బుట్టు( డనియె నిర్దరులకు + మొదటివేల్చు. 

'తే॥ అంగదు(డు వాలి నావార + లనుచు వేల్పు, ఖేండనంగ నావాండు సు + (గీవుండనుచు 
నర్కుండు వచించెనగ్నినా + యంశమనుచు, వీలు: బేర్కొన నమ్మహో 4 నిలు(డుచూచి. 

శే॥ ఆంజనేయు(డునాయంశ శి మన్నయంత, హరు(డు నాయంశమాత (డే + యనియెంబిదప. 

దక్కు వారలు భువింబుట్ట, + దల(చినారు, వారిలెక్కు యితని యిక + మేర కలదె 7 

మ॥ కరుణావారిధి పంకజోదరుని వా + క్యాంబుల్ దలం దాల్చి య. 

య్యరవిందాసన శంకరాదులు స్వకీ 4 యాం౭శంబులం దెల్బ. ఫ్ర 
కర కాంతార గిరీంద్ర కందరములం 4 (గవ్యాద నాశార్గమై 

సురవర్గంబు జనింప నిచ్చగొనుచుం + జొచ్చెన్ వెసన్ “సాకమున్. 

శే! మునుపె నడచిన దీయంళ. + మని వసిష్ట, ముని మనంబున( దలంచి, భూ * పునకుంబలికే 

లోకములగా (చు పుత్తు౦ల నీకొనంగు, జన్మ మొనరింప మదిని క 4 ష్షంబు తొలగు. 

తే॥ అని వసిమ్ల(డు ప పలుక(గా + నవని విభుడు, "కేలు మోడ్చి మునీంద్ర మీ పాలందిడిన 

నాకు దుఃఖముల్లలవె ? జ + న్నమునకింక, వలయువాని (దెల్లంబుగ( 4 దెలుపుండన్ము. 

వీ శితికండుచేతను. 4 స్తుతియింప(దగువా(డు, వేదశాస్తములందు 4 + వినుతిగొన్న 

జ్ఞానంబు కాంత౦బు + సచ్చరిత్రము విన, యంబు మున్నగువాని , యందు విబుధ 
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విథ్యాతు(డగు తండ్రి + విధమున (జనువాండు, పరిశుద్దులెన దే + వతలతోడ 

దనుజదె దె త్యులంగన్న 4 తం డ్రికాశ్యపుసకు, కొడుకు విభండ కౌ + ఖ్యుండు తనకు 

కే! నతని దయనొంది ఇరి(గిన + యమలగుణు(దు, _సర్వశాస్తాార వే త్త ఈతని, శ్చలుండు (బ్రహ తె 

సముడు లోక విజ్ఞానలే + కంబు లేని, వాడు హరిం శృంగము తలన్ + వణలువా(డు. 

సీ॥ శేషమని పడగల. + జెలువారు భూమిపై, మెలగు మనుష్యులు + మృగములెయను 

బుద్ధిగలా (డు త 4 పోధనుం డారయ ఏ నబ్దాసన త్రిపు + రారి వినుత 

శాంతాది సద్దుణ + సంయుతుండగు బుశ్య.. శృంగునిచే వేల్మి + యెసకమెస6గ( 

బూర్తి గావంచినం +. బుత్తు9లు సీకు గ, ల్లుదురని యమ్ముని సదయు(డగుచు( 

ఆ॥ బలుక నతని పొద 4 పద్మంబుల 'కెజంగి, యాత(డిప్పు డెచట + నలరు? నిటకు 

నా. Lae జక దా 
నెట్టువచ్చు( గృత్య 4 మెయ్యది? యని(ప్రభు:, డడుగ మౌనివర్యు6. + డనియె నిట్లు... 

ఉ॥ 'పూని ధరం భరింప(దగు 4 పూజిత సత్త్వు(డు (పేమ సత్కృపొ 

నూన పదాస్పదుండు సమ 4 యోచిత బుద్దిగలా (డజయ్యు(డు 

శాస పదాఖ్యు( ద్ చొప్పు మను 4 ధారజినాధు కులంబువా(డు తా 

మానిళ రీతి రోనుపదు + మాన్యు వదాన్యుని గాంచె బుత్తుంంగాన్. 

'శ1॥ అకి(దు పాలి ంచు నంగరా + జ్యంబునందు, చాలకాలము గాగ వ (ర్ల రంబుచేమి 

జనులు పలు కషముల నొండ 4+ మనుజవరు(డు, మునుల (దిలిచి క ర్రవ్యంబు ‘+ వినగ(గోరె 

'ఉ॥ వారలు బుశ్యశృంగముని + వర్యుని దెచ్చితిచేని వరముల్ 

మేరకు మీజీవచ్చునన + మేదినినాధుండు చింతనొంది యూ 

రారణి మానవావళి నె + దన్ మృగజన్మము లంచునెంచు పెం 

పారు తపోధనాఢ్యు నిట + కక్కట యెవ్వరు తెచ్చువారనన్ 

సే అర్హచం ద్రాకృతి + నలరారు నొనళులు, నీలంబులొ దీర 4 నేత్రములును 

అరుణాధరములు చం + ద్రభమౌ వ దనంబు, లాజ్. ము త్రెముల ఫొం 4 దదురుపండ్లు 

బలిసిన బటువై న + వక్షోజ యుగళంబు, తనరు రోజెలుఅ | గొం + ద అటళేచి 

భూమీశ : మేమా త + పోధనాఢ్యుని డెత్తు, మనిన వారల పల్కు + లాలకించి 

శే॥ అంత కీరు తగరె? హరి + జాతులారః యంచు వస్త్ర భూషల వారి * నాదరించి 

 పొండు కృతకృత్యలై వేగ , రండటంచు., బంపవారలు శేరెకి కి + బయల దేజీ, 

తే| వగల బిగిగుల్కు- వెలయాండ్రు 4 ముగులదూర , మేగి బుశ్యశృంగు (డువసి + యించునెలవు 

యోజనం బున్నదని యెంచి + యొక్క. చోట, బర్తశాల యందుం౦డ్రి తౌ + పనుల(టో లె 

డే! ఆవల విభండకు(డు ఈ తేని + యదను చూచి, బుశ్యశళ్ళంగు(జేరంగ నా+ బుసివరుండు 

తన్నుపోలు మెకములంచు.6 + దలచి దారి, కుచిత రీతిః ప్రియముమిజి +, నుకచరించె 
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లే॥ ఆర ర్హ్హశ్రిపాద్యాదు లర్చించి + యాస నమిడి, విశ్రమింపు డన/గ వారు 4 విశ్రమించి 

కమ మృదులోపచార వా + క్యములు పలికి, వడిగ దదుయాశ్రనుమునకు 4 వెడలినారు. 

'శే॥ అవల( గొన్నినాశ్లేగ(గా + నరుగు డెంచి, భువన మోహినులౌ వెం + పూవు(బోణు 

రై రుచికంటె5 దీపైన , యరటి పనస, మావిసండ్లను దిననిచ్చి + మనసు గూర్చి. 

1 మా యాశ్రమంబునకు, వి, చ్చేయుండని ప్రార్తనంబు ॥ సేయగ నత (డున్ 

EE మాబుపలుకక, రోయాం డుర వెంబడిన్ ‘ రుల్కొ-ని చనియెన్. 

తమ మదివోలె విభ్రమము శ తద్దయు (గూర్చు సమర్హురాండ్రు మో 

దమున నిదే యిదే యనుచు * దారిని చూపును నేగుచుండ మే. 

ల మకము తోడ నమ్ముని వ ౪ దాన్యు(డు 'వెంబడింటోయి యంగదే 
వూ 

శము నట డాయుమున్నె పడె: + జా శాలిన వర్షము భూమి శాంతిలన్ . 

చ॥ పరవలు పెక్కులై వఅలు , పట్టులు గల్లు కొలంకు లేళులున్ 

శరధులంటో లె నిండ గిరి + చాపని కంఠమువంటి మేఘృముల్ 

కొరి సెను కుంభప్ఫుషి; యన 4 ఘుండగు రా జిదిమేమి ౧ఎంచున 

చ్చెరువున జింతచేసి తెలి * సెన్ దగు హేతువు నెన్టుసంబునన్. 

సీ॥ పంకజాస్యములు బిం + బఫలోష్టములు ముత్తె, ముఐుపంటి రచనము5్ + పొగను పోలు 

నీలంపు నెటీకురుల్ 4+ నెగడారు బిగిదేజు, వెలచెలు లనువై న + వెరవుచ్రూచి 

మరపించి తేర(గా +, మక్రోధమోహర, హితు(డై న యాముళ్య + శృంగమౌని 
నెనరున వచ్చె(గా + యని యెంచి యొడలు పూ, రింస.గా నయ్య౭గ + నృపవరుండు. 

ఆ॥ వేవవేతలెన ‘ విప్రులతో బరి, వారసమితి తన్ను + బలసిరాంగ 

వాద్యవితతి [మో(గ 4 వై భవోపేతు(డై, నడచె రెండు యోజ + నములు మున్ను 

ఆ॥ ఇట్టులేగి తావి + యించు వేణులుగల, వారసతుల నడుమ 4+ బలు తపంబు 

రూప్పగొన్న కొండ + రూపున నేతెంచు, బుశ్యశృంగ మునిని + నృపుండు గాంచె. 

మ॥ అమితానందము నొంది డెందమున నే + త్రాబ్దంబులన్ మోద బా 

షృము లొక్కు హ్మడి వెల్లి వాజ మునికిన్ 4 సాష్టాంగ దండ ప్రణా 

మము లర్చించి; మహాత్మ జీవములతో 4 మన్నా రమంచున్. సుదుః 

ఖములం దీర్చితి రంచు రోవెల(దులన్ 4 + కునాథు" డగ్గింప(గన్ . 

మ॥ పనివారల్ మునివ ర్యులున్ బహుజనుల్ + , పార్టివ్యుతో (జేర గాం 

చినయాతండిది వంచనంబనుచు యో + చింపన్ సుపర్వాణులున్ 

ముని కోపంబున కంజ, నొప్పె నత(డ + బ్భ్బూమీశు సంప్రార్థనన్ 

ఘనమర్యాద నతి క్రమింపని తరం + గ శ్రీయుతాంభో ధి నాద్. 

ఉ॥ తోలొాజయందు వ జైనిభ 4 * దుర్గము ఖడ్గము (దాల్చినట్లి భూ 

పాలు( డనింద్య ీలు(డగు + * (బ్రహ్మ సమున్ దగణెక్కుసార్లుగా ఓ 
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గేలు మొగిడ్చి వేడి తమ + డు తొలంగిన తీరు తెల్పయగా 

జాలి మనంబునం దవుల( +, జయ్యన నమ్ముని శాంతు(డొటయున్.. 

శే॥ మోహమడంచిన సుజ్జాని + మునివరుండు, బుళ్యశృంగుండు వేడ్క-మై.* నృపవ రేణ్యు( 

గరుణ దీవించి యుపదేశ 4 కర్తలైన, మునులతో రథమెక్కియ + ప్పురికి నేగె. 

క॥ నగరము కయిసేసి జనులు, మొగి నెదురు కొనంగ రాజ + ముఖ్యుండు మునితో 

నగరిం బేరి హిరణ్మయ, మగు సింహాసనము మీ(ద ‘ నాతని నునిచెన్. 

తే॥ చెప్ప(డగిన 'దేదియు వేటు + చెలువు లేని, యట్లు తోయంగగ నర కలిపా + ద్యాదివిధుల 

నర్చనముచే చేసి తనకూ(తు 4 నతుల శాంత, శాంత నొసగి వివా పహంబు 4 సలిపివై చె చ. 

'అ॥ వజపు దీట మేఘ + పం క్రివర్షింప(గా, నంగ దేశకష + మంతరించె 
0 రు 

శాంత యుపచరింప + సన్ముని తృప్పురడె, యొప్పుమీఅ నచట + నున్నవా(డు. 

వీ నావుడు మునిపరు + నకు వందనంబాచ, రించి నేండే వెళ్ళి 4 బు శ్యశ్ళంగు( 

దోడితెత్తుననుచు 4 చొరకొని సామంత, నృపులు సుమంశ్రాదు 4 + లిష్టజనము 

లైన పండిత వరుల్ + మానుగంగొలిచిరా, దశరథేశ్వరుండు ర + థంబునెక్కి 

దుఃఖసంతతి నేఃడె ౪ తుదముషె నని సుర, వరులు పూవులవాన + కురియ నడచి 

“జీ; కాహళాఎక రావముల్, కడలికంబె( + జెలయగి ఘోషింప( బెద్ధలా 6 శీర్వదింప. 

దలిరు(బో ండులు విజయగీ + తములు పొడ, నరుగుదెంచి తా సంగరా ‘ జ్యంబుచేరె. 

చ॥ స్తుతయశుండైన యాదశర + థుం డరుదెంచు "జెజింగి యంగభూ 

పతి మది నుత్సుకుండగుచు + భ్రాజితభూషలు వంది మాగధుల్ 

నుతులొనరింప బాంధవ జ + నుల్ పరివారము గొల్చిరా, మహా 
తత విభవాధికుండగుచు 4 దవ్వుగ నేగెను తా నెదుర్కొనన్, 

Gl వచ్చ్న రోమపాదు:గని + వారని ప్రేమను కోస లేశ్వరుం 

డచ్చుగ స్యందనంబు డిగ 4 నాతడు సజ్జలజ బు పై (బడన్ 

హెచ్చుగంగొంగిలించుకొని ౪ యింపగు మాటల నాడుచుండ. బె 

న్మచ్చిగతోడ నంగపతి + మానుగ( జేతులు మోడ్చి యిట్లనున్ , 

చ॥ నిలుకడగా (గ స్వర్గమును + నిల్పి యశంబునుగాంచు మిత్రమా! 

తలవని యట్లు మీరిటక + దాటున వచ్చుట చూడ నాతపః 

ఫల మొకొ? మాగస్రజల్ సలుపు +, భవ్య తపః ఫలమో? దువేదియో? 

తెలియ:గదయ్య యంచు( దన + తేరున(దోడొనిపోయె నింటికిన్ , 

ఉ।|। అంగవిభుండు హాటక మ + యంబగు నంతిపురంబు లోపలన్ 

కీయ 
రంగరు రత్నమండప వ 4 రంబున రాజిలు సింహబరఠి పె 

న 
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శే॥ రానువచ్చిన రొర్యంబు థీ తగనరీతి, దశరధుడు దక ఏ, లె ముుపాఃద (ప్రభుండు 

వినుతి శీలుని బుశ్యశ్భృం + గుని యచటికె, పిలుచుకొని వత్తునన రాజు + వెడలె మరలి 

తే॥ వేదములు మూల్రిమంతమె + వెలసెనన,గ, నొప్పు మునింజేరి యంగరా , జొక్కవరము 
వేత, నశిండేదియో తెల్పు * జే:డః యన(గ, నాత( దిట్లని పలికె న + యంబు మీఅ. 

ఉ॥ పాపుర పిట్టవై కరుణ 4 పాఠము ముట్టగ(, ద్రాసునెక్కెనే 
భూవరు( దట్ సతుల వి 4 భూషణు' డంచిత ధర్మమూ ర్తి దై 

త్యాపళి నాటీ( దున్మి దివి * జాలయ మెప్పటి నిళల్చ నా యయో 

ధ్యావని నాధుం డేలు పురి + కర్మిలి మీజంగ6 బోయి రండసన్. 

మంచిది తేరు తె మ్మ నంగ + మానవనాథు-డు మి మిత్రు కోరికల్ 

మించి ఫలించె సంచు నెన 4 మీజీన' సంత సమంది తేరు తె 

ప్పించితి బాలచం(ద్రసమ , విసృత భాల .రమానమాన డే 

మాంచితమూ ర్తి శాంత యరు , దార(గ( దో నరుదేరో లెండనన్. 

ననా 
ములు యి 

“శే! మనుబవరి కేలు మోడ్సి న గ్ మస్కరింప, మునులు "పెక క ౦ ద్రు తనచుట్టు 4 మొనసి రాగ 

శాంతతో బుశ్యశళృంగు డు 4 సంతసమున, రథమునెక్తి యయోధ్యకు + రాణనేగె 

తే॥ తమ్ము శ్రగొల్చి హింసించెడు , * దనుజవరుల, నడయ విష్తుండు భూమిపె + నవతరించు 
షా 

ననుచు ధర్యొదేవతయు నిం +4 (దాది సురలు, వాద్యములు (యోగ మంచిపూ 4 లె చినారు. 
Qe 

ర్ర్॥ దూత లంయోర్యాప్పవమున, 'కేతెంచి మునీం ద్రురాక + యెజీ:గించిన నా 

వాతల నాయ(దు మీజీన, కౌతుకమను. సాగరమ్ము + కడలుల( దేలెన్, 

క॥ అరనము చొర విరిసోనలు, గురిసెను; దుందుభులు పెలు + ఘోషించె; మునుల్ 
ఛి - 

విరివిగ దీవనలొసంగిరి; విరిసెను మొదలంట బాప 4 వితతులు భ్రూమిన్.. 

-సీ॥ పుడమి యచరుపుట్ట + జెడిదంపు భేరుల, [మోతతో దశరథ + భూమివరు(తు 
తన మచింగల దుఃఖ + మను పర్వతంబు ను, గెనది యనియుబ్చి ' + మానితముగ 

_ గొప్ప లొసములెల్ల * గూటువ లై యక, లంకరూపము గాల్చు + లలివెలింగి 

.బింక్ తోలును నార + చీరయు "ధరియించి. దివ్యుల కష్టముల్ దీఅయజ 
am 

తే॥ కర్మము లొనర్చు నేర్పధి , కముగ వెలయు, వాని బ్రహ్య్మాదండం బాత , ప _త్తంమును క 
మండలువు గలవానిని 4+ పండుతపము, గలుగువానిని కన్నుల. + గాంచె విభు. కు 

తే॥ రథము దిగి విభుండతని చ + రణ సరోజ, ములకు (మొక గ (బ్రా(జదు + వులను తీంగ 
ల 'లెలమి(జ్రాక మాజాకు నా + వెలయునతండు, చెలంగి యర్హవద్వాక్చు భా + శీస్పులొసంగె న్ త 
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ఉ॥ ఆ బుషీతోడ వచ్చిన మ + హర్చులు దీవన సేయ( దోయ ము. 
గారల(బోలు దానజల 4 ధారలందో (గు కరంబుల న్నమ -' 

సారముచేసి భూపుండు వి + శాల మనోహర నేత్రయుగ్మ మొ. 
. .ప్పారెడు కాంతతోడ రథ + మందున దోడ్కొని వచ్చెనాతనిన్. 

శ్ర రత్నమకుట విరాజచ్చి 4 రస్కు(డంత 6. గమలవదనలు విజయగీ + తములు చదువ 

 జెవులు వాద్య ఘోషములచే( + జిల్లులువడు, నగరముం జేరె( దా ముని  నాథుతోడ 

శ్ర పాపమూలంబులొ చెడు, ; పనులుచేయు, దొంగలై దుగురం దుంప 4 దూల్చినట్టి 

మునివరు(డు వసిష్షు,డువేద + మూర్తి బుళ్య, శృంగుండును రాట్సభవెలుంగ + జేరిసారు 

క ఇహమున( బ్రా(జదుపులవ లె, మహిమగలుగు బుశ్యశ్ళంగ + మౌనివరుని దా 

బహుమాన పూర్వకంబుగ, మహిపతి యుపచారముల( (గ + మంబుగ6 దేర్చెన్. 

మ తే॥ ధర్మమును తసమ్మును మేను దాల్చిసట్లు, వెలయు పరిశుద్దమూ _ర్తి! ము + లలితకరుణ 

వలన( దరతర మెడలేక 4 + వచ్చు రాజ్య, పాలనము నెలకొనేనాత + వెము ఫలించె. 

శ్రే అనుడు మునివరు( డిట్లను + ననఘః నీవు, వరతపోధను సాయంబు 4 పడసినా(డ 

వమల కార్యంబులే చేయ , నరయువా(డ, విటి నిను పోలుదురె రాజు + లెందజేని ? 

క॥ గిరి నిభ చాప భుజా! నను, కరమరుదుగ. విలువనంప్పు + కార్యము (శ్రేయ 

స్కరమగు హరిమేధమునకొ, మళీ దేనికొ చెప్పవయ్య + మనుజేంద్ర। యనన్. 

క॥ కడగానని పెక్కే_(డులు, పుడమిని పాలించి విసుగు. + బొందితి సుతులన్. 

బడయనయితి రాచతగప్ప, తడవి నడప తనయ నాకు 4+ దయచేయుము నాన్. 

క॥ భువిమా(త్రమె ? పదునాలుగు, భువనంబుల నేల(జాలు , పుత్తుంల నొస(గం 

దవు మఖము నిప్పుడే యిట(, దవిలి నడపు మనుచు ముని ము + దం౦బున. బలికెన్. 

పు త్త కా 
 ఆ॥ జన్నమునకు వలయు సామగగ్రు లన్నిటి, విరివిగాంగ దెచ్చి + పేర్చినారు 

చక్రవ రి శుద జలమున నీరాడి, శాస్త్రయ కి నమరు 4 సాలంజేరె. 
ner, ) (a) అబల 

'తే॥ విధియతముగ మూ(డగ్నులు + వేల్చియాహు, తులనొసంగుచు(బం (డెండు + నెలలుజరప 
-దేవదుందుభుల్ (మోసెను + దివిజులెల(, బై నిలిచి తృప్రుల మనుచు( + బలికినారు. 

తే॥ వదనములు వికసింప దే 4 వతలు కల్చ, పుష్పముల దూసిచల్ల న + మ్యుని వరుండు 

సుతుల నొస6ంగంగ6 దగిన యా, హుతులవేల్చె, నగ్నికుండంబునందు శా + స్తాంనుసరజి 

తే॥ అంత (జుట్టి మండెడు వహ్ని 6 యన గనొఫ్పు, వెండ్రుకలు నెబ్లిని కనులు + వెలయు భూత దె 

మొండు నుధ(బోలు నన్నంబు | నిండుగ. గల, స్వర్షపా త్రముతో నట? +, దెకి లేచె. 

$ 
| 

ళ్ 
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లే॥ లేచి యాపాల్రమట నుంచి + రీలతోడ, నందె మబజు/గయి పోవన + య్యతివరుండు 

దశరిథుంగాంచి DE తంబు నీదు, భార్యలకు. దగు. రీతిగా. + బంచు. మనియె. 

తే! అరని యాడ్డా ప్రకార మా , యవనివిభు(డు, సేశథల వినీల గురు కేశ * పాళమును 

లుంగు మోము బింవాధరం + బంగుమీబజు, చుండు కౌసల్య కొకభాగ +, మొస(గినా(డు 

'శే॥ కొలంకులును నదులును వగ 4 ములును హంస, పిండు[గల కోసలమునకు 4 విభుండు పిదప 

మొదటి పద్దతినే చేత + మొనయు దాన, సగము కైకేయి కొసంగెని, ర్గరులు పొగడ. 

తే శతు. ధీ ర బలయుత 4 చక్రవర్తి రి, సగమొస (గె సుమ్మతకుః దొంటి + చందమునను 

శతుపులు నశించిర యంచు + శచివిభుండు, తన్నుపోలు దివ్యులతోడ( + దవిలి యార్వ 

ర॥ ఎడమ చెస శత్రవితతికి(, గుడిభాగము తక్కు జీవ + కోటికి నదరన్ 

గొడముయు 'సుఎత్రి కే పద, వడి యొనస6గె. బ్రభుండు ప్రజయు. + బరితొషింపన్. 

తే తురగమేధ యజంబు(బు*ః త్తు౦లకు (జేయు, జన్నమును సక్రమంబుగా + జరగు పిదప 
రః rn. ) , ఇ 

జగముఐఠ గాచు బతశాలి 4 చక్రవరి, జనము సుతియింప నయ్యాగ * శాల విడిచె. 
అంజలి Cn 0 ] 

చ॥ _మముగ శాస్త్రపదతిని +, కార్యకలాపము పూ రికా(గ గ 
ధ mE 

మలం గలంగు (ప్రాణులును + సంత సమంెను వాద్య ఘోషముల్ 

సములముగా( జెలంగె గుణ * ధుర్యు-డు 5 కోనల భూవిభుం డపా 

గ గృపాతరంగములు + రాజిల' నిల్చెడు కి కొల్యుచేర(గన్, 

sr 

యఃగం దగ్గ పద్దతులు + చెప్పెడు శాస్ర్రవిధిన్ విరుద్దముల్ 

దాయనిరీతి. చేయ[గ: గ + డంగి రమాపతికిన్ సురాళికిన్ 

డేయములొ హవిన్సుల ను + దీర్హత నిచ్చి మహీసురాశికిన్ 

పాయక హేను రము న | పారముగా గురియించే నిమ్ముగన్. 

యే 

'తే॥ రాజులకు వాుఎనము క్రోడ + రథ గజాళ్య, ధన విభూషణాంబరములు + తగినరీతి 

నిచ్చి వాద్యంపృ (మోతతో + నేగి సరయు, వందు పెంపార నవభృథ 4+ మాచరించె. 

సీ! కదలు (శ్రేణులై + విన్నంట మును[మో(గ, బహువిధ వాద్య రా + వములు చెల(గ 
త్యాల గొడుగులు , ముదమొప్ప: బై నిల్చి, నినుపార. జల్తని * నీడ నొసంగ 

లువురు గాజులు + బలసి నల్వంకల(, గొలువ వెలలి రాచ 4 కొలుపవుచే 

బ్రహ్మాయ సిగ్గిలు + పొంజదువులగని, యగు గురుపదములిం + బుగ భజించి 

తే॥ డేవనలుగొని గొప్పకీ + ర్తిని వహించు, మునికి బుశ్యోశ్ళంగునకుం గే + ల్మాగిచి దేవః, 
డ్ గృతార్దుడ నింక నా +. కేమి వలయు? నంచు నింపుమాటల గౌర + వించి మజీయు. 

పరమ తపోనిదీ! భవద 4 పారక్ళపా మహిమంబుచేత దు 

_స్తర గురు దుఃఖరాళశి కడు + దవ్వులకేగెం గృతార్జుండైతి నం 

చ! 
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చరమరలేక పల్కిన ధ'+ రాఢ్యున కప్పు వికాసమానసుం 
డురు గుణు(డొ మునిప్రవరు:. + డొప్పుగ దీవన 'లిచ్చె( ద్రీతిమె: 

Gl తక్కుమునీం ద్ర సంతతి యు + దారగుణుండగు రాజు భక్తిమై | 

యర ల్ దీవనల్ సలిపి + మోదమునొందిన బుశ్యశ్ళంగుతో 

నొక్కటం గూడి “పెనమయి + రొప్పుగ 4 +.భూపతి ' 'చాలదవ్వు "పెం 

'పెక్కాగంటోయి వీడ్కాలుప * నేగె 'స్వ దళము బుశ్యశృంగు(డున్ 

తే॥ అవలం గొన్నినా శృ్ళరుగంగ 4 నతని సతులు, గర్భములు ధరియించి వి 4 క్షమము నొంద 
మోములేకాక తక్కాంగ 4 ములును సొంపు, నూన జంద్రసమానలై + కొన(బడిరి. - 

*శీీరామజనసము 

సీ॥ ఉర్వికి రోమారిచ + మొదవ( బునర్వసు, కటకముల్ మిన్నంది + గంతు లిడ(గ 
మాసరాజము చె త్ర + మాసంబుగా(గ న, వమి తిథులన్ గౌర + వంబు నొంద 

సౌమ్యవారము చాల 4 సార్ధక్య మొందంగ, భక్త పక్షము మటీ + శుద్దిగాంచ 

గరుడ పన్నగ సిద్ద + గంధర్వ కిన్నర + సాధ్య విద్యాధర + సముదయములు 

తే॥ నిత్యసూరులు శ్రేణులై + నిలిచి యుత్స, హించి కోలాహలముసేయ + నెడందలోని 
కలక విడి ధర్మదేవత + యలరు చుండ, జీవకోటి సంతసమున( + జెల(గుచుండ. 

సీ॥ సకల సద్దు ౨ఖని + సన్నుత చారిత్ర, జననుల మేటి కౌ + సల్యగనియె 

నాకకాలమున ( దన + యుదరంబునందు భు, పనముల నణ(గించి 4+ కొనెడివాని 

నాలువేదములకు + నలువకు మునులకు, మానుగా నెజు(గంగ + రానివాని.( 

గాటుక క్ర మ్యొగుల్ + నీటు చూపుచును శే, జోరూపు(డై వెల్లు + సొగసుకాని 

తే॥ ఆఅథిల శుభలక్షఐంబుల + కాలవాలు(6, దుది మొదలు లేక యెజుకకు( + దోచుళశీలు 

రాక్షస కులాంతకుని భ_క్ట + రక్షణాఢ్యు, ధర్మసంస్థాపకుని మహో + దార గుణుని 

ఉ॥ మోదముతోడ నార్వసుర 4 ముఖ్యులు దికుల మింటనిల్చి యిం 

(దాది దిగీశులున్న మితు 4 లె మొగి దీవనలీయ వాయువా 

మోదముతోడ వీవ( దొర; + పొచ్చెముగాంచని క క్రై కపుష్యమిన్ . 

గాదిలిసూను నొక్క.రుని + గాంచెను లగ్నము మేన మొప్పంగన్ . 

మ॥ బుతుధర్మోత్తిత వృకరాజయుత భూ భృద్వార దుర్వార ప 

క్షతులంద్రుంచిన యిం ద్ర ముఖ్యది విజుల్ 4 కై వారముర్ సేయ భూ 

పతి, ప్రేమంపు( గనిష్ట దేవి నుతు నొ 4 స్పంగాంచె నా శేషతో 

జత యయ్యెం గటకంబు పాపసనముగా + సంపూజ్యమానంబుగన్. 

* వలంది చె త శుద వి జగ్మదినము. 
> ఇ 
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చః పలుపడగల్ ధరించినృకృ .4_ప్తాళు(రు. శేషుడు *మోచ్చు చు టూమ్సిక్లుకో + 

చెల(గి నటింప వేదములు. చెచ్చెర. నాటకమ్లూ ఢ్వ్గీక్తి గిరా 

జిల హరిరాశికీన్ మఖికు కీలగుణాన్విత నీంనేత్ర "పెం 

_పలరు సుమిత్రగాంచె.| 'నుగు + "శొకరుంో మటియొక్క ప _క్రరికున్. 

ఉ॥ ఆడిరి మేనకొదు. లసు + రావళి. నీల్ల నటంచు నుబ్బుచున్... _ 
బాడిరి కిన్నరుల్. మధ్ధుర. థీ. భానములన్ . .సుధటోలు పలు్మలన్ 

దీ.డిరి పెక్కు. వాజ్యములు + ది వ్యులు వ్యోమము బూరటిల్ల (గా 

వేండిరి డైవమున్ భయము + "వీడి చరించిరి దేవమానపవుల్ 

చ॥ చెలువలు పాలీవచ్చి (ప్రభు 4 * శేఖరుతో సుతజన్మ వృత్త తముల్ 

పలికిరి సంత సంబునను + పాడిరి యాడిరి బ్రాహ్మణో త్తముల్ 

డలిపిరి జన్మలగ్నముల( 4 దేరిన సత్ఫలముర్ జగంబునన్ 

గలిగిన కషసంత తులు + కొషములొం డెడి సంచు నుబ్బుచున్ 

తే॥ ధర్మ భాల పటముగల + దంతి(టోలు, రాముజన్మంబు మేష చై 4 త్రంబు శుద్ద 

నవమితిథి పునర్వసువు ల + గ్నంబు కటక, ముచ్నగలులు నల్వురు పదు 4 నొకటవారు 
9 

శే॥ తగిన పద్దతి (బరికీంచి శీ తక్కుముగుర, రీతి డాతకవ ములు పైడి ఖ 

వ్రాసి దేవగురుండును + ప్రసుతింవ(, జదివినారల తత్స భా + సానమందు. 

శే॥ చక్ర కవ ర్ సంతసమున ౪ సరయువుగకు, నరిగ్ని స్నానంబు చేసి రౌ 4 న్యంబు ధనము 

నమితమగవిచ్చ భవ శివా + ద్యమయుంతోడ. గు రవితో నేగి కొమురుల + కొమరుగాంచె. 

స్తీ కాంచియుప్పొంగి చో,మాం యేడే,దు, లుర్విక్ ( థి దన్ను లే కుండు.(గాక ; 

యు (దు, యుద్దంబు లింక లే 4 కుండు(గాక 

భూవిభుల్ తమదేశ + ముల శేగుదురుగాక | ధర్మక్రియావ వచి + తనరు(గాక : 

తున్నా 

చుదె 
ర 
వని 

అజ 
గుమి దొక్కసంబుల తొలు * పులు తీసి 

అడ్ ఆ ఆ a “ఆ ల జ్ 
తరునాళ్ళచే దవ + తృ పి యొప్పుడు:గాకః, మూ(డువెళల పూజ +, మొనయు(గాక। 

por. ) 

శే! అ[గ్రహారముల్' చదుకము 4 లాలయములు, వేడ్శవనములు కొత కొతవి 4 వెలయు.గాక। 

అనుచు జొటింప( జారుల శ. కాజ్జయొన: గె, నెల్లమీజీన యెలీమి ని, + లేశ్వరుండు, 

శే ప్రభువునా జను గొని తల + వరులు మంచి, యేను(గులనెక్క్ తుడుముల 4 నీడ్చికొట్టి. 

చేశమందెల్ల ( జాటించి , తెలిపినారు, పురుషులును సీలు సంతోష + కరగధి మును: (గ. 

చ క్రమముగ? -(బేమ' మీటగ బి + రంపరల్లై.. చెల్లరే(గె( గేంళ.లొ. 

క్ర గై మొగి( జెమర్చి" మేలు “పుల *"కంబులకుర గులక ంబుళయ్యే వృ: 

త్రము వినునెల్లవా' గధురుట్టదార్తా బ్రాను వాగి.కొసంగి అచ్చు త్ ల” 

వ్యయము కగచంతుండే-జననా--చుందుటా-వార్తియెదల్ [గ్రహించెనో? 
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చ॥ విరివిగ వీథులొప్పు నల + పీట వెలందులు- చేటికల్ చెలుల్' 

తరుణులు పోరులుం దమి-యె +:లర్పంగ నూనెయుం జందనంబు( గ 

స్తురియును నేయి గందవొడి + చొప్పడ' వీథుల జల్లి (ముగ్గుల న్ 

మురువుగం దీర్చి. పండుగలు -+ మోదముతో ( గొనియాడి రోత టీన్: 

తే॥ ఇట్లు పౌరులు మదినిండి + యెల్లమీజి, వెల్లి విరియ మోదముతోడ , వీ(గి యుబ్బి 

తనువు లెజు (గక పం (డైండు 6 “దినములుండ,  శికువులకు( బేరువెట్ల వ ‘ సిషు( డెంచే. 

నామకరణము 

జే మొసలి. పోరుటచే డస్సి + పూర్వ జన్మ, పుణ్యమున ( గజేద్రుం డాది + మూల! యనగ 

వచ్చి యపుడె కాచిన నిత్య 4 వస్తువునకు, రాము(డను పేరు వెళ్తై దూ 4+ రంబు చూచి. 

శే॥ వ్రతములందెల్బు వేదశా + స్రములయందు, నిత్యవస్తువు నజచేతి 4 నెల్లి(బొలె 

నెటి(గిన 'మునీంద్రుం డవ్వలి + చిటుతవాని, కిడియె భరతు (డన్ నామంబు + నెడ(దనెంచి. 

చే॥ పుట్టినప్పు డె వంచకుల్ + పొలిసినారు, సురలు [ిదికిరి దుఃఖ ౦బు + ధరణి నీ 

ననుచు గాంతి సొగసు దిల + మమరు బుడుత, కమరిచెను లక్ష్మణాఖ్య సా, ర్లముగ వెలయ 

తే॥ ముత్తె ములె యొక బిడ రూ + పును వహింప, నందు చెందామరలు విరి + యంగ నొప్పు 

సాబగు గల్లు నీజ్యోతిచే ॥ స్రుక్కునెల్ల, పగలటంచు శటత్రుఘ్నుడన్ + ప్రఖ్యయుంచె. 

ఉ॥ పొల్లగు మార్గ మింతయును 4 పొందని పుణ్యు(డు' వేదపద్దతిన్ 

బిల్లల -పేరువేట్ల( బృధి + వీపతి చేతులనుండి దానమన్ 

వెల్లున లుప్పతిల్లి తగ 4 నిర్మల నిర్గుణ “నిత్యతత్వ్వముం 

జలగం గాంచు మానస వి + శాల. తరొబ్దుల నించె నత్త ఆకీన్ . 

ఉ॥ నల్లని కల్వ లె నలి + నంబులు నోజ లిఖించు శ్రీరునం 

జెల్లుమనోజ్లతం "దనరు 4 జ్యేషనియందె మహీశ్యరేశ్వరుం 

డెల్లకు మీలు ప్రేమము వ హించె శరీరము ప్రాణ మె మెప్పుడే 

నొల్లవు వేబువేజుగ నో కొక్క_టి నిల్వ(గ నన్న చెన్నునన్. 

మ॥ అమృతం బొ ల్కెడు తొక్కుపల్కులు. బెడం + గొ తప్పుటడ్లుల్, క్రమం 

బమరంగా నలవాటు. గొంచు' దమి వా +.యం. బుట్టునాదిత్యు, చం. 

దమునన్ శబ్దముచేతనే యెదు(గు వే + ద వ్రక్రియన్. భూమి దే 

వి మన స్పంుటముల్ నశింప(గ వెసం 4 బేంపొంది రహ్పుత్స9కుల్ 

కః నెలతాల్పు. బోల్వసిషం,. “డలరుచు( జౌలంబు. నుపన + యనము జరపి యీ" 

కొల(ది యనరాని నిలుకడ,' గలుగు శ్రుతులు శాస్త్రములును +:క్రమముగ నేర్పెన్. 



$4 కంభబరామాయణము 

సీ! హరుల నెక్కుటయును + కుల్ల నెక్కు.టయునుు తేరుల నెక్కుట +. నారనేర్చి.. 

తక్కిన విద్యల. *.ద్రగు పద్దతుల నేర్చి, పగఅ .జయింప వీ + లగు 'శోరాస. - 

నాది వివిధ సాధ, నాళబ్రయోగించ్చు పద్దతు అలవాటు 1 సటిచుచుండ 

నాది దేవుని యంళ - మగు - రాముండనుజుల, తోడ వర్దిలుభుండ ౬ 4 దొడరి మునులు, 

ఆ॥ భూమి దేవి సురలు + పురవానులును తమ, వ్యథలు దొలంగె( బువఖ్య + పాపరూప 

కర్మమెలంబొలిసెం + గడంకతో నీ చోటు, వదల మనుచు నటకు 4 వచ్చుచుం డ్రు. 

సీ) భూదేవి నోచిన 4 పుణ్య ఫలంబుల, నెల్ల వారలు కౌంచి 4 యెజు(గునట్లు 

(శ్రీరామలక్షణుల్ + చిత్తముల్ రంజిల్ల(, (గ్రోవితంతువువోలె + గూడిమాడి 

నదులందు మేఘముల్ + నడయాడు వనముల, విహరించుచుందురు 4 వేడ్య మెయిని. 

భరత .శతఘ్నులు ,.వరమైత్రి జతగూడి, కడలేని విద్యల. * గఅచునపుడు 

చే స్యందనా శ్వగజారోహ + కాదులందు, విహరణాదులందు భుజించు + వేళలందు 

నొక్కకణ మైన నెడందాయ.. కుండువారు, కడ(క మమ్మేలు రామల + క్మణులంబో లె 

చ॥ పరిమళవాయువుల్ పరవు 4 ప్రాంత వనంబుల కేగి చల్లనా 

కరుణవసించు సన్మునుల( + గాంచి ప్రమోదమెసంగ సంజల౯ా 

మరలుదు రాయయోధ్యకుం గు + మారులు నల్వురు వారి(గాంచి త 

త్చురజను లుల్లసిల్లుదురు * పొంగుచు వానను: గాంచు పైరునాకా. 

చ॥ అబలలు వారి దొడ్డ చను + లట్లు వెలుంగు బలంబుగల్లు వీ 

రబలులు, వారిచుట్టములు 4 రంజిలి వారి యెడందలందు. డే 

మ బలియనుండు 'దైవముల + మాటికి వే డుచునుం ద్రు రాఘవుల్ 

ప్రబల చిరాయు రున్నతుల 4 వర్టిలంగా( దలిదండ్రులంబలెకా. 

చ॥ [శ్రుతి నికరంబుచే నయిన( 4 జాడంగ దుర్తభు.డైన రాఘవుం 

డతనిని వెంట నంటి తిరు + గాడెడు లక్కృణు(డున్ చరించుచో 

రతనపు( డెంకియుకా మొగులు 4 ర క్ర కుశేశయ సంక్తి (బూచి దే 
వతల నగంబుతో నరుగు 4 'వైనమ యచ్చముగా( గనంబడుకా. ' 

చ॥ నెనరున మమ్ముగాచు నవ 4 నీపతి రాము(డు నవ్వు మోముతో ( 
దనకెదురై న పౌరుల ము + దంబున. గాంచుచు( గృత్యమేది? యొ 

ప్పని చెడుగేదియుకా మదిని + బాధ యొనర్చదుగా 2 "సతీమణుల్ 

వినయ గుణాఢ్యులౌ సుతులు: + వేడ్క మెయిన్ సుఖులే'కదా యనన్. 

ఉ॥ మామక పుణ్యరూప! నిను + మా(ప్రభుగాం బటయం గొంత యొం 

డేమియులేక యుండు టరు + దే? వచియింప(గ నేల? మా యసు 

సోమము నేడు దీవులుగ( + జొప్పడు. భూతలమెల నేలు మా 

స్వామివి సౌఖ్యదాయివయి + సమ్మతి (బెక్క_గు బ్రహ్ముకల్పముల్, 



టూ 

బాల కొ.౦డము, 

చ॥.ఆనీ యిటు 'తత్పురీజన ము." లర్మిలి. నాతని కీర్తి నిండ గ. 

ర్రనములు 'సల్ప6.దమ్ములు. ప: దమ్ముల చోయ వసించీ. సంస్తుతుల్ 

స్రొనరుస సర్వలోకులకు ౯. +-మూజ్యులు నాయకులౌ ' 'త్రిమూర్తులన్ 

దనదగు నాజ్జానడ్పు గుణ * ధోముడు రాము(డు భూమి. వర్టిలెన్ , 

శే రాజరాజగు దళరథ + రాజమౌ?ి, ధరణియెల్ల నేకాతప 4 త్తంంబు సీడ( 

_దనర జయభఖేరి.మో6త' రో: + దసియునిండ,' 'మునులుపొగడ నానందాబ్ది * మునుంగుచుండ 

8 అర్పణ పటలము. 24. 

చ॥ ననలుతలిర్చు కల్చక వ + నప్రభ మించెడు స్వర్గ పత్తనం 

బున వసియించు నెల్లరును 4 పొందిక జేరెడు ంకంగొల్సి నె 

మ్మనమున కూహకందక య మర్త్య జగంబునకంటి నున్నతిం 

బొనరిన రత్నమండపము 4 + పొల్పు వహింప న రేం ద్రుండుండ (గన్. 

" శే॥ అమల మార్ష్దవ భూరి సిం + హాసనమున, రమణ నుండు భూపతిని చా +, రణులుగాంచి 

యింద్రుండని తొట్టతొలి సంశ + యించి పిదప, వేయికనులు లేవని శంక 4 వీడినారు 

కౌశికుడు దశరథుని గాన వచ్చుట 

చ॥ జగముల (|బ్రాణులన్ సురల + సారసగర్భువితోడ వేజుగా 

నెగడ సృజింప నెమ్మదిని 4 నిట్టలుకన్ మొనకట్రినట్టి ప 

ద్దుగలుగువా(డు (బహ్మబుషి ౪ “దుర్గమ సంహపరాగ్రమాడ్యు. బు 

జ్యగుణ విభూషణున్ దశర 4 థావని నాథుని గాన వచ్చినన్ 

చ॥ గురుమతి( బద్మసంభవుని, + కూర్మి నెదుర్కొను నింద్రుపోల్కి. భూ 

వరు(డురమందు దాల్చిన ప్ర + భా మణిహారము సూర్యు/బో లెనం 

బరమును కాంతిమంతముగ + మార్చ(గ వైళశమలేచి, య మ్మునీ 

శ్వరు పద పంకజంబులకు( +, జా(గిలి (మొక్కె సభ క్రికంబుగన్ . 

ఉ॥ (యొక్క యనామయం బిడిగి + భూరిమణీమయ సింహపీఠి( బెం 

పెక్కు (గనుంచి పాదముల € నిచ్చ భజించుచు, గేలుమోడ్చుతో 

సుక్కె_. మదీయ పాపములు + శుద్ద చరిత్రులు మీరు వచ్చుటన్ 

నిక్కము నేను ధన్యు(డ ము 4 నిప్రవరా! సరివారిలోపలన్ , 

él మోదముతోడ నే వలచి 4 ('మొక్కు.టకుం దగునట్లు మీర అం 

తో. దయనిట్లు రాం/గతము 4 యోచనచేసిన. చేశభాగ్యమా? 

కాదు; మద్నీయసత్కు తులు + కారణమా? యనగాదు నాదు; వం 

శోదిత పూర్వభూవరుల 4 యుత్కంట పుణ్యఫలంబె . యయ్యెడున్:.  : 
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18. కందరామాయ:ణ ము. 

సీ అనుచు భూవరు(డు ది* యంబు.లాడిన గాధి, నందనుం. డిట్లను * నయము మీట 
శత్రు విమర్గన + శాత కృపాొణ ద, '&ణహనన్త నః. ననుపోలు ౪ 'మునివరులును. 
త్రిదివవాసులు నొక, దెప్పరంబును “పొంది, లేని నిక్కము వచి 'యింతు వినుము 
హసిత సమస్త మః హోద్రి. విలాసంబు, “వెల్లని చల్లని 4 వెండికొండ 

తే॥ పాల సంద్రంబు పద్ముజు 4 పట్రణంబు, కల్చ్పక వికాన భాసి స్వః. ర్గంపు. నగరి, 
యింప్ప గులుకు 'మేడలుగల (యీ యయోధ్య, తక్క. వారికి వేతొక్క , + దిక్కు. .గలదె' 

సీ॥ రాజ సిరోమణీ। + రమణీయ కినలయ, ప్రచయ, సుండర సుర్ 4 పారివాత 
వృక్షంబు గందంబు + వీచుచు మధుకణం, బులు బొట్లు బొట్లుగా + నొలుకుచుండ. 
జల్లనౌ నీడ వి + శాంతి. జెందుట వీడి, నీ, మెక్కట్ గొడుగు , నీడంజేరి 
రమ కొఅంతల(దెల్చి , తగు సాయ మర్షింపం,' గులగిరి* నిభభుజు( , (గూరచరితు 

శే॥ శోందిరాసురు( గులముతో +, జాప( బొడిచి, వశము, గావించుకొని నాండు 4 వాసవేనకు 
నీఎ వొసంగిన దే కాదె, 'నేండుగూడ, నతడు పాలించుచున్నటై యమరజగము. 

కౌశికుడు యజ్ఞరక్షణార్థము ర్మాముని గోరుట 
చ॥ నలువుగ భేరి పాద్యము ల, నారత ముం జగడించుచుండు మో 

సల గల భూవిభుండు ముని 4 చంద్రుని వాక్యము లాలకించి ము 
జలధి మునింగి పొంగి బుషి 4 సతమ! రాజుగనుండి పొందు స 
త్భృంలమును గంటి నింక. జలు 4 పందగు దాని "విధింపు( డర్మెలిన్ 

చ॥ అనవుడు మౌని యిట్లను జ + నాధివః నేనొనరించు జన్నమున్ 
దినివడి యోగి వర్యులి త 4 పంబున క య్యరిషట్క ముంబ లెన్ 
దనుజులు విఘ్నముల్ొ:చలుపం 4 దార్కొ-ను వారలు, దాని మాన్చనీ' 
తనయులలోన జ్యేషుని ము + దంబున. నా:.వెనువెంట( బంపుమా , 

సీ॥ అని ప్రాజమర్దించు , యమునికై వడి వే(డి, తపియింపంజేసిన + తపసి పలుకు 
నెలకు నాట(గ నీంటె , నెరవిన పుంటిలో(, గొజవి(దూర్చిన యట్లు + (గ్రుచ్చి చెవుల 
గాండినయంతన + కాలదండము( బోలు, నాయుధపాణియౌా , నవనిభర్త 
మనసున ( బొడమిన 4 పెనుచింత పట్టి వె, ల్ఫలికి( ద్రొబ్బ(గం 'బ్రియ + (పాణ వితతి 

ఆ॥ ఉదరి డోల కరణి  నూ(గగర జనుషాంధుం డెడను నేత్రములను + పడసి మరల' 
నవియ నవసీ కుములు 4 ననువున' మిగుల సం, తాపమొంది కుందె( దల్లడిలై , 

సీ॥ పెరయూరు క్రియందేనె + కురియు సుగంధ వ మా, లిక ధరించిన ప్రభు. + డొక విధముగ" 
జింతను మది నడం + చి కొని కౌశిక. గాంచి, యిట్లను. మునివర్యః. + యితడు బాలు 
డకృతాస్తు9 డిదియ మి, యాజ్ఞయేని వినుండు; గంగాధరుండును , కములభవు(డు నిర్ణరేశ్వరుండును 4 నిలిచి యొకొ-క్క-రై , గుమి గూడియేనియ( , గూర్చునట్టి 
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ui విఘ్నతతికి మాటు విఘ్నంబుచేసి ని, ర్విఘ్నముగ నొనర్తు థి వేల్మి మీకు 

బాలు మాటమాని 46 బయలు దేజుండు మీ, వెంట నిపుడ సేన 4 వెడల వతు. 

పే॥ పరమేష్టి సృష్టికి. 4 ప్రతిసృష్టి చేసిన, కౌళికుం డతని వా + క్యమ్ము వినుచుం. 
బెను కిన్మ-తో లేవ + విబుధులు ప్రళయ మం, చును కాదనుచు శంకం + జొచ్చినారు 
రవి మండలం బంబ + రంబున మలు(గయ్యె., గల(త నొందినవి జ ౪ గంబులెల్ల 
దిక్కుల 6౬ దిమిరంబు 4 నీక్కి కావులు గప్పె6, గుల పర్వతంబులు + చలన మొందె. 

'శే॥ మునికి. గనుబొమల్ నొసటిపై + ముడులువడియె(, బెదవు లదరెను జేగుజు + బెరసి కనుల 
నిప్పుకలు రాలె సభయెల్ల + నిలుకడ చెడె, తోడనే నవ్వు సైతము + దోంెనంత, 

“శే॥ ఇంతయును వసిష్టుండుగాంచి + కాంతింబొందు(, డనుచుగాధేయువేండి జ 4 నాఢ్యుతోడ( 

బలుకు సుతునకు( బొందింప + నలవికాని, మేళ్లవచ్చుకాలము నా(ప 4 మేరయగునె? 

'లే॥ వానకురియంగ వెల్లువల్ + పరువులె త్తి, యంబునిధి( జేరుచందాన + నలవిలేని 
యభిలవిద్యలు తమయంత 4 నరుగుదెంచి, నీకుమారు( జేరెడి వేళ 4 నేండు కలిగె. 

తే అనుడు కులగురు వాక్యంబు + లాలకించి, యాజి విజయశీలుండాజి + యరిగి రాము 
బిలువు(డన భటు లేతెంచి పిలుచునంత, బుద్ధిమద్వర్యు( డరుదెంచి + పొంత నిలిచె, 

రామలక్ష శ్రణులు కొశికువెంట(జనుట 

ఉ॥ తమ్ముని తోడ వచ్చుగుణ + ధాముని రాముని చూపి మౌని ర 
త్నమ్మ! మదీయ పుత్తు9లకు( + దండ్రివి మేలగు తల్రివీవె (ప్రే 

మమ్మున నొప్పగించితిని + మానుగ(గావు,డు వీరిచేత మీ 
కెమ్మెయి కార్యముల్ వలయు + నెల్లను గైకొను( డంచు నిచ్చినన్. 

“చ విమలచరి త్రు (డై న ముని + వీరు(డు ఖావరు( డొప్పగించు నా 

సుమతుల(గాంచి మున్ను మది. + జొన్నిన కోపము వీడి (పేమతో. 

దమి(గొని దీవనల్ సలిపి 4 దగ్గజ్ పుత్త9కులార। మేటి జ 
న్నము మన మూని పూరితి యొ, నర్తమ? యంచు( జనం దొడంగినన్. 

చ॥ జగముల(గాచు రాము(డు ని 4 కాత కృపాణము సవ్యపార్శ్వమం 

ర్యుగమున సత్యధర్మముల + యొప్పు వహించి కొజంతకాని యా 

కుగ యుత తూణనుల్చెరివి , సూటిగ? దాళ్న్ళి జయిష చాపమున్. 
ప! 

ఖ్ తన్నుపోలిన తమ్ము(డు( + దాను జనకు, తీపి ప్రాణముల్ వెలి బైలు + దేజు కరణి 

వియతుగా దేయు వెన్నంటు 4 నీడ వోలె, గాంచనమయ దుర్గంబుల 6 * గడచి చనియె, 



క'ంబరామాయ'ణ ము, 

చ॥ వరములు వెరి వోవక,త + దరి" బొనరించెడు' వారు చేరు-ని 

ర్గర నగరంబులున్' సచతు + రాని ప్పరంబును 'దా(టి నృత్య చుం 

రట ధ్వర కింకిణీ సమా 
ఏర సట దంగనా వద వ నేజ 

.జేరిరి వార లంతటన్. 
ఘ్యురు రుత హంసయుక్ష సర. * యూనది6- 

దగిలి పోశి, మ్రూశులం గాజిన + మధురసంబు 
ఫి దరలునైన 

కొమరు( దేంట్లు 

పీ, పటకీలు గారికి + 'నొరయ; 

గనిమల6 వొరలు మో ౪ గానుల( దిరుగాదు, హరిణాకులు నుకృళో 

'పొల(తులు, సొలుపార + ముదిచి యన్నిన దీర్ల, కృుంతలయుు టోలు 4 

చసియింప నిరవెన' + వనమొండు గని యందు, తడసి' యారాతిరి + విడిసి యవల( 

ననుగలిగి, ముఖపటముగల' దంతినా 4 మునయు నుదయ 
dn చెనుమొగుళ్ళత ండములు' కొ, మమ్ము 

టి + సయన మెరి. 
శిఖరి శిఖరంబు మీ(డికి( + జిలుకరంగు, వాజు లేడెక్త నది దాః 

చ॥ గ్రితుభుజా లెప్పు నాలుకల( 4 గ కొను నాహుతి సేయ నిముుగా 6 

గ్రతుముఖమందు చేదు పొగ 4 కమ్మిన ' 'యొక్రవనంబు( గాంచి స 

మ్మతి( బురుషోత్త మో త్తృముండు + క్మెసతి పుత్తుంండు ర
ాముచం ద్రు( 

దర్శిలి నాకు నెబుంగ( జె స్పవే. 

డో 

యతివర। యీవనం బెవరి 4 
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కవిరాజ విరాబితము. 

అనవపుదు( గొశికు 

కుని పయి నేయ(గ నాతని నిప్పులు + జొబ్బిలు నేత్రమునుండి మహా 

శని క్రియ లేచిన. యగ్నిదహింప(గ ౪ + సౌరగు. వాని శరీరము మం 

న యదికోలె ననంగు;డె యయ్యె(గ * డింది మగండగు కంతు( డిటవ్.' 

( డిట్లను మారుండొ , కప్పుడు మోహనబాణమ
ు నీ 

“తే॥ భవుడు మవనుని చపహియంప 4 వానియొడలు, బూదియై యిట? జిందుట. + బొలిచె. 'నిద్ది 

యంగదేశంబనెద్ే కీర + సార్తకముగ, విశ్వవినుత సుగుణచయ। * వేదనిలయ।: 

ఉ॥ అశయు;వాశమున్ మొదలి + కంట నశింప(గ జన్మదుఃఖముల్ 

నాశమునొంచ( ద తృ్వమున + నారత చింతన సేయు జ్ఞానులే 

యీళకు భనింతు రబ్ యగ + జేళు;డె యిందు' తపించె "నన్న: సీ 

దేశ మహత త్వ సంపద ను + తింపంగ నెవ్వరి కేని శక్యమే ? 

చ॥ అని ముని పల్ల నచ్చటికి + నచ్చెరువందుచు నేగి సంతసం 

బుస నెదు రెన 5 సచ్చరిత 4 + ముఖ్యధనంబుగ( గల్లు మౌనులన్ 

గని మది సంతసించి గుణ 4 'గణ్యులతో నట నాడు పుచ్చి ' వే 

యిను( డుదయాద్రి నెక్కుతటి + నేగి మరుస్టలి: జేరి రొక్కటన్. 



మరుభఘామి 'వర్ణనయు; 

మానిని॥ భానుడు మేదిని సారము పూర్తి రగ +బాగుగ లాగ దలంచి పనిం " 

బూని జయధ్వజ మె త్తి చరించెడు +. పోడిమి (గ్రీష్యమె కాక -మజే. 

చేని బుతుస్థతి లేమి నిటిన్ జ్వలి శ యంచు. హృతాశను(డే మొగి నా 

హీన 3 రిస్టితిగాంచ నెదం. దపి 4.యించును నీర్విడుచుం : గనులన్' 

కవిరాజ॥ ఉడుకును జిహ్వాయు నచ్చటి వేండిమి ॥  నొయ్యన( బూరి గ 'జెప్పినచో. 

చ॥ 

al 

మ 

G1 

చ॥ 

చ॥ అను 

నుడుకును పర్విన చీకటి, యండము + లుప్పర యూరట యుందును వే 

యుడుకును సూర్యుడు పుట్టినచొ మజటీ: +. యుక్కును మంచులు పిడ్లులు పై 

నుడుకు సమ _స్తము నన్న మజెయ్యది 4 యత్రల మందక యుండు 'మహిన్? 

కదనమునందు శౌర్వమున 4 ఖడ్ల శరాదిక సాధనంబులం 

బొదలుచు బాణ వర్షమున 6 4 బో రెడి నేరుపు లేని వంచకుల్ 

గదురుచు కుట్రచే “బరువు + గర్వము గోల్పడు 'పీరవర్యు నె 

మ్మది బలె దాప“మాజకయె 4 మండుచునుండు సతంబు
' నచ్చటన్ 

అవ్వన భాగమం దరయ + నాకులు రాలి మొదళ్లు, భూత ముల్ 

సవ్వడి నోరు విప్పుకొను 4 , చాడ్చున(జీలిన వృకరొజముల్ 

చివ్వున నంశముల్ ప్రిదుల. * జిందిన ము త్తెములున్ ఫణిస్ఫటల్ 

నెవ్వడి (వీల నివ్వటిలి + + నిండిన "కెంపులు సుండు “దండిగన్ 

ధరణీ దేవియు( బోవ (జాల 'దెటులున్ 4 దత్తానమున్ వీడుచుం 

బరువుల్ వాజ దరణ్యదేవత మహా + భంగంబులంబొందు నం 

బర వీథిన్' రవికేరు పాటి దట6 ది ౪ రం జాలవున్ మేఘముల్ 

సరయంజాలదు ' 'చల్లగాలియు ననం-౪ జ్లిత్రంబు- కాదయ్యడన్ 

ధారణి వీంటటవో6 గనుల 4 దంష్ష్రలనుండి విషాగ్ని( (గ్రక్కుశే 

మషోరగ శీర్ష రత్న'కలి + 'కోత్తర కాంతులు వీంటనుండి తొ. 

లా్కారు మెలుంగు లట్లు వెడ. + ల౦ గనుపశై ధరిత్రి దేవికిం 

దీని 'మేనిపుండ్ల వెలి, +. దేజెడి యొబని సీచుతై వడిన్. 

అడ(యవంగరాని యా[కట మ 4+ హావ్యధనొరిదెడు' "పెద్దపాము తా 

నెడముగ నోరువిస్ప(గ, ది 4 నేతని తీక్ష మయూఖపాళిచే 

నుడికిన దంతియొండు' తల 4 నొక్త టు దాచుకొనం. దలంచి 'శే 

రడలున గీయక చెట్టుచు6 ద నంత జొరంబడు నీడ య నిన్ 

నుపమ తీక్ష మూ ర్రియగు + నగ్ని మహాశయు (డేలు నయెడా 

రిని గల కారీముల్ కరులు + (గ్రేలుచు నాశిలి నల్లబొగ్గులై 



40 కంబరామాయణము 

పొనుపడి యుండుటల్ గన(గ౯ + బోలు నభస్థృల మెల్ల బర్వి యే 

ర్చిన బడబాగ్నింగాలి యిల( + డ్రెశ్లిన మబ్బుల తున్క-లో యనన్. 

ఉ॥ అమ్మరుధ్రూమి సంచరిలు 4 నట్టి మరీచిక గుంపు లారయన్ 

గ్రమ్మిన వేండి యందడరి + క్రాసి నభస్త్రల మంటునేని స్వ 
రమ్మును మా(డునంచు నను + కంప సురావ శి పె( గదించి తా 

నిమ్ముగ( బశ్చిమాధిపతి + యేపున డిగ్గిన రీతి (గన్నడున్ 

ఊ॥ వే(డిమి నుండి తోచి పెను + వీ,కను పర్విన యెండమావు లా 

పాడరి మండుచున్న వన 4 పాలుండు వేసంగి. గూరుచుంటతై 

పోండిమిం జర్చచేసి వడి( + బూనిన బంగరు కోడు లెత్తుగా( 
గూడిన స్ఫాటికాసనము + కోరిక నిల్చిన శేవ దో (చెడుకా. 

చ॥ కడు వగ నింప హేతువగు 4 కర్మములం దిగ((ద్రోచి యవ్వలం 

గడవ(గరాని ముప్పగర + గండగు కోటలదా(టి మోక్షముం 

దబిడయ(గ నెంచువాని మది 4 భాతి బసిండి పణంబు( గోరు రో 

పడ(తుల శూన్య మానసము , వైఖరి ధారణి సారహీనమౌ, 

ఊ॥ (పేలిన ప పక్కులౌ కనసి + బీటలు వాజీన యాయెడారి పా 

తాళము దా(క(ద్రోవవడి 4 తక్క-క పెద్దగ! గానవచ్చుట కా 

వాలిన యెండ. దాజకొన + భారము దోపంగ రాగరత్న థో 

గాలి చెలంగు శేషు నిల + యంబు చొరం దగియుండు నెప్పుడుకాం 

ఆ॥ ఇట్లు సెగలులేచి + యెడరిచ్చు మరుభూమి, జేరినంత మౌని + వీరు గొప్ప 
శ క్రిమంతు లయ్యు 4 సౌకుమార్యము గల, వారు గాన6 గష + పడుదు రనుచు. 

డ్ 

ఆ॥ ఎంచి వారి. గాంచ + నింగితజ్ఞులు ముని, యం(ఘీ సంకజముల + నా(శ్రయింప 

(దిహ్మసృష్షియెన + పరమవిద్యలరెంటి, వారి కప్పుడు నేర్చె + వాంఛతోడ, 

క॥ మనమున వానిని వారలు, మననం బొనరించు నంత 4 మరుభూమియు( జ 

ల్లని తేటనీట నడచిన, యనువయ్యెను రాము(డిటు + లను సన్మునితో జా. 
శ ట్ 

al కౌళిక మౌనిచంద్రమ : (8 + కాల విదుండవు తెల్పువయ్య యీ 

దేశము చేల పూవులను 4 + దివ్యనదికా జట( జుట్టినట్టి గ్ 

రీళుని యగ్ని నేత్రమున , నిట్లులు పాడగునేమి ? z దుష్ట భూ 
మీళుని నేల కన్న నిది + యెక్కువ సాళిల 'హేతువేదోకో ? 

తాటక వృత్తా ంతము. 

"త నావుడుః .గౌశికుండు రఘు 4 నాథుని (ప్రేమను గాంచి యిట్లను కా 
.శూవరోఫ్లు త్త : సత్పురుష + ముఖ్యుల జంపి భుజించి వేయినా 



బొలకొండ'ము. 

గావళి చేవగల్లి జము + కంటె .భయంకర. రూపమొంది దు. =. 

ర్భావముతో ౮. జరించు నొక 4 పాపపు టింతి చరిత్ర చెప్పెదకా, 

చ॥ జగములు వింతనొందు బల 4 శాలి కుబేరు కులంబువా(డు మ 

త్తు గలుగ కుండువా(డు గజ + దోర్చల యుక్తు(డు వహ్నివంటి కి 

న్క_గలుగువా(డు జంకు వయి 4+ నం బనుకంప యొకింతయేని లో 

నగపడకుండువా(డు భువి + యందు సుకేతు(డనం దిసిద్దు (డౌ. 

ఆ॥ సంతులేని చింత + మంతనమ్మున సుకే, తునకు నలము కొన(గ + మొనసి మూండు 

మూ రులందు మొదటి 4 మూర్తి బిదా్హాసను6, గూర్చి చేసె. దవము 4 కోరి తడవు 

జీ అల్ల అదం చ + వధ చ| కౌస్త్రవిశుత సంపన్న: 4 సజ్ఞనాభి, రామ! ప్రాం జదువులగని + బ్రహ్మ యతని 

యెదుటి కేతెంచి నీ కోర్కి + యేది యనిన(, బుత హీన దుఃఖమును దీ + రుమని వేండె. 
య శ 

చ॥ కొమరులు నీకు, గల్లరొక + కూతురు గల్గును లేంత నెమ్మిమై 

కొమరు వహించి లక్షీవలె + గోమున నొప్పుచు వేయి మత్తనా 

గముల బలంబుగల్లి త్రిజ +, గంబుల( బేరు వహించు నంచు నా 

కమలభవుం డొస సంగి మబు( + గం జనియెకా దన యిమ్ము చేరంగకాం 

చ॥ వనజభవ (ప్రసాదమున * వానికి( గల్లిన పు ష పుత్తిి లక్షీ ఠే 

వను (క్రమరీతి గోముగను 4 వర్షిలీ "'సెండిలి యూడు నొంద నొ 

ప్పిన వరు(డవ్వ. డబ్బునని 4 "పేరిమి నారసి తండ్రి, సుందు(డ కా 

తనకులమందు మేటి గుణ 4 ధన్యున కచ్చెలి( బెండ్రి సేసిన ౯. 

4 

తే॥ మేటి రతి మన్మథుల( టోలు + మిధున మిద్ది, యనంగ సుందుండు మోహిని + నెనయుసుదతి. 
తాటకయు రేయు( బవలు మొ + దలు తుదియును, లేదన (గ గూడి కేలికి , మోద జలధి, 

శే॥ చాల దినములు గడవ నా ? చామయంత(, గాంచె మారీచు బలుమాయ + కాని నవల. 

బడసె గిరి నిభ బాహు సు + బాహు మల, వీరు జగముల ప్రాణులు + వీతినొంద. 
౧౧ 

ఉ॥ వారలు మేటి మాయయును , వంచనయుకా దులలేని యుద సం 

చార చణత్వముకా గలిగి + చాతురి( దల్లికి ( దొమ్మిదంత లె 

మీజినవారికే నెటు(గ + మేవడి చాలనిరీతి వర్ణిలన్ - 
'దేజీన మేటి సుందు(డు మ 4+ దించెను సంతసమంది యుబ్బుచున్. 

చ॥ చెడుగులు మేరమీణి వెస( + జేయు సురారుల యోర్వరాని దుం 

దుడుకులు మూలమట్టుగను + దోరంగ నంబుది తోయముంతయుం 

బుడిసిట( బట్టి త్రావిన త 4 పోద్గన్లు నాశ్రమవాటి. జేరి య 
కడి తరుజాలము ర్వెజీకి + కాసట వీసట. చేసి యంతటకా. 
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మ॥ రమణీయ నతిః గూర్చి వాటికి ముసీది” 4 (ద్ర.: పేమ పుకు, బూర్తపా 

త్రములై యొప్పెడు కృష్టసార' రురునా + రం౭గాదులన్.. సౌధ. ట్రీ” 

జములం జంపి భుజించి సుందర తరు. .బ్రాత్తలబు భంజింప। గో. 
ఖా! 

తమునం౦ గుంభజుండ టై చూడ నత౦డున్ . భస్యంబయె నాఖిలెన . 
మ. 

చే సుంచు( దీలుట యాతని 4 సుదతియైన , తాటక యెజీఐ౨గి యగ్ని వి + దాన ' మండి 

రపమ్ముని వినాశ మొనరింతు t ననుచునుతుల, విలుచుకొంచు :దదా (శ్రమ.+ సలికి (జనియె 
థి 

చ॥ పిడుగులతో లయాగ్నియును + భీకరవాయువు బెగ్గడిల్ల (గా 

వడ:కి సురా$ మోములును + వాడ 'రవీందులు 'తోవ(దప్ప మిం 

చడిరు మొగుళ్ళు సంచలన + మంద .ఢమీ యని యండగోళముల్ 

చెడియుచు ,వీ(టళెత్త వడి( + బేర్చుచు నార్నుళు డాయునంతటన్. 

ఉ॥ ద్రావిశమన్ సముద్రము ను + దారనుతిం దయచేసి నాత (డా 

పావక సన్నిభుండు .నిడు * పాటు. శ్రుధాగ్ని మిడుంగుజుల్ వెసన్ , 

(గోవుల బోర్కి. వెల్వజిచి +. క్రూరులు మీరలు .దై త్యులై , చెడం 

జావు(.డటంచు చజనిభ + శాప వచస్సుల నాడినంతటన్ . 

Gl రాగి తరంగి వెళ ల్వడిన + రాణ బయల్వడు కోనవ హ్నితో 

నేగి జగంబులం గల(చి + యేర్చి న నరాసురకోటి ( గూల్చుచున్ 

సాగి సమన స జీవులసు + చంపి భుజించుచు. (గ్లూర కర్ఫ్యులె 
o_o 

(క్రౌఃగి చరించు వీచులగు రక _సనుతె.రి రయాన మువ్వంరున్. 
ఆ “రెం a0 . 

. తే॥. అట్టు లమ్యునిశాపంబు + నధిగమించి,. క్రియకు. బ్రతియొనరించు శ, క్రియును లేమి 

నేగి వారు సుమూలితో 4 నేము నీకు, జెలిమి కొడుకులమని వావి. చేసికొనిరి. 

Gr ఉ॥ తప్పుడు చెయ్యులం జలుపు.4 తాట కపుత్తు9లు వ వాసితోడ: బం 

హొప్ప రసాతలంబునన + యుండి, గశాస్యు:డు గాంచి కూరిమిం 

గువుచు మామ లంచు; దము + గొప్పగ మిక్కిలి గారవింప, వా 

పుట డాంసకోడ భ్రమ + యించిరి పెన్ సుడిగాలి" పోలికన్. 

ణన ల ల్ శూ శో ఈ ” త అట | తే; గొపు దలవంతులగు కొడు + కులను వీడి, ముని కినుకొనెంచి ముండెడు 4 మనసుగలిగి 

(క్రొవలెల జ్వాలాగ్నిక్ 4 ఠావులైన,. యివ్వసముంజేరె దాటవ 4 యేపుతోడ. 

సీ॥ ఇలయెల్త( గినుకతో + నెత్తంగ.వలసిన, జలధి నీటిని చల్ల + వలసిన యెడ, 

గోరీ స్వర్గము, జీలం 4 గొట్టంగవలసిన(, జేసి ముగించు నా * చెడగు, బోటి 

ఎన్న నలవికాని.+ వాంసలు  ముద్దయై, యాధుదొం'దెనన న్ న్గ్ప్పు , నువిదమేను 

రెండుకొండల రోడ 4 మం డడు విషముతో (, బిడుగుల మించు న ౪ ల్ఫు_డులతోడ 6 
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శే॥ బళయ వహ్నితో నర.చం + ద్ర ద్యయంబ్యు' .నొరది .నడతెంచు. కడలి యొం . డ్లుల్లడునేని 
థి 

బెడిదముంగూర్చు నద్దాని* యొడలీతీరు, కొంత యూహింపంజోలు:నీ..44ళువలయమున . 

ప్ కాంచిన పురుషులుం 4 + గామినీత్వముంగోడు, భుజ సుందరత్వంబు ‘ పొసగ రామ 

బెడిదంపు కూలంబు 4 “పెనుపొథ కడియంబు, చేందాల్చియుండు 'నా + చెడుగుజోటి 

యివ్వనంబున వసి + యంచుచు నుండు 'నా, టకటొంకుపేరు.తా ౪ టక యటం డ్రు 

మనసున “బంధ మీ(గని లోభమొక్కటి, మా(శముండిన: లెక్క ఈ మాలినట్టి 

కే! సద్దుణావళి నాశంబు 4 'సలుప్పకరణి, నలవి యిడరొని కొడిము. బు దుల వలంతి 

చెడని పంటలుగలుగు నీ + క్షేశ్రభూమి. వట్టి నుర్ఫుభూమిగా. మార్చి 4 + పాడుచేసె 

తే॥ నీలమేఘ సుండరడేహా। సీరజాక్ష:, రావణాజ్ఞచే నాచేయు 4 (క్రతువు నెపుడు 

పర్యత బలంబుతోవచ్ని 4 పాడుచేయ, నంగదేళ వంశంబు ల + డంగ దిరుగు. 

చ॥ జగముల(గాచి ధర్మమున 6 + జాంగెడి జీవులందన్ను పోళెం బెం 

పుగం దలపోయు భూపనుత! 4 బూటక తాటక. గూర్చినీకు( బె 

క్కుుగ6 ది దిలుకంగ నేల? యిటు + కొన్ని దినంభులు పసాంగెనేని సొ 
ఉన్న! 

జగతి సదున జీవులను + చంపును నింపును' పొట్టలో పలన్ . 

తాట క వధ 

శే ముని యిటులు పల్కు. విని శంఖ 4 మున్" ధరించు, చేత విల్లుదాల్చినవా (డు + చిందుకేనె 

గంద మరు మాలిక సిగం + గదలుచుండ, నెట వసిరీచు నయ్యది వచి + యింపు(డనియె 

అ చ॥ అనప్పడు మౌని మౌళిఏజి + తాక్షము( డిట్లను' హా హస్త యుగ్మముం 

గొనిన గిరీ చమున్ వయసు + కోడెను ఫోలిన రాము(గాంచి యా 

వనమగు వానీకెళ్లయని 0 సల్కి_యు( బల్క-క మున్నా మండుచున్ 

దనుజయు నంజనాచల వి * థంబున వచ్చె ధరిత్రి దదజిన్. 

ఉ॥ కొండలు గజైల )ం జొనిపి, కూర్చిన “కాళ్ళధరనో దెగంబడన్ 

గండుగ( ద్రొక్కల్ నొక్కివడు + గాతములందు పయోధి తోయముల్ 

నిండ (గ నిహ్సుకల్ చెరుగు 4 నేళముల్ లొస్ప జముండు భీతిమె( 

గెొండ గుహాల్ చొదన్ గరుల ‘+ కూటమి తన్నెయిదన్ గడున్ వడిద్. 

ఎలయుచు నిక్కి. కొంత చలి 4 ముంచు “బొ మల్ 'నెలవంకంటోలు దం 

షలు పెనుమూ(త గల్లు గుహ 4 చాడ్పున నొప్పిన బాకి నోటితో ( 

బొల(తుక నిండు సంద్రమున. 4 బొల్చిన 'వార్వపుటగ్గి రెండు పా 

యలు గొని నిగ్గమించు . క్రియ 4 నగ్ని బయల్వాడ -విచ్చె(గన్నుః 

చ। 



న. క్ర౦ంబరామాయణ ము. 

ఉ॥ తోరప్ప మత్త దంతులను + తొండము తి గాండముతో. ముకించి మేల్ 

“పీరుగ. దాల్చుటం గదలు 4 "పన్నడుముం గల దైత్య గట్టిగా 

నోటీచె సన్ని లోకములు 4 సన్నీ డిశత్ మతి యన్నిచోట్లు దా 

ర్మాటయి కొడ్పుడన్ బిడుగు + రావముసైతము పుల్లగిల్ల (గన్. 

శే॥ పిదుగు వానల. బోలిన 4 బెడిదురాలు, గరనముచేసి వారిని 4+ గాంచి నగుచు 
టా | 

వా(డి శళూలమన్ కాలుని * పాబి(జూచి, పండ్లు గీటుచు గుహా (టోలు 4 వాయిదెజచి. 

చ॥ కడిమి నజేయమౌ బలము ౪ గల్లిన నా యురు రక్షణ స్థలిన 

గ్డ్ (5 సమస్త స జీవులను + గచ్చ: జంపితి నౌర! మీరళే 

రిడుకొని పచ్చినార లిట( + గమ్మని మాంసము నాకు లేమినో? 

చెడువిధి త్రోవ( జావనొకొ? + చెచ్చెర నం చదలించి నవ్వుచున్. 

ఉ॥ అంబుద సంఘముల్ నుజుము 4 లై పడ( గన్నులు విచ్చి చూచి యు 

ల్లంబును మండ గొప్పమల + లం బొడియై పడ(గాల6 దన్నుచున్ 

ద్రంబగు బాలచం దు మొన 4 డాల్లల కోజలంగీటు చా చార్చుచున్ 

బంబిన కిన్స తొమ్ములను 4 వ్రచ్చెద నంచు( డ్రికూలముం గొనన్. 

చ॥ అరిది తపోరికుండు ముని 4 కద్ది యభీష్టమయయ్యు సద్దుణా 

కరు(డగు రాము(డా వనిత + కింఠము(ద్రుంచెదనంచు వింటవే 
శరమును పూన్ప(డయ్యె( దము * చంపుటకే బెడిదంపు( జెయ్యులన్ 

జరుపుచునున్న దయ్యు నది + చానగదా యని యెంచె జాలిమై. ' 

ఉ॥ వెల్లని పండ్లు నెట్టనగు + వెండ్రుకలుంగల తాటకాఖ్య త 

న్నెల్ల విధంబులం బొడువ 4 నెంచి త్రిళూలము.గొన్న, జంప(గా 

నొల్లకయున్న రాఘవుని + యుల్లము దిట్టమెణీంగి వేదవి 
త్తల్రజూ( డిట్లనున్ మదిని + తత్త మందుచు రామచంద్రుతోన్, 

చ॥ ఇల(గల పాప సంఘముల 4 నెల్లనొనర్చి రసంబులేని (ప్రా 

ణుల మని నిశ్చయించి మము 4 నుగ్గుల నూచముచేసి మ్రింగ(గా( 

దలకొనకుండ వీడినది + తా నొనరింపక వె ల్లియై యిదే 

కల ది(క నేమనం గలదు + కామిని యే యన దీని (జెల్లు నే? 

మ॥ తపయే ముఖ్య గుజంబుగా(గలుగు కాం + తా మా(త్రముం జంప(గా 

నవహాస్యంబగు.గాని వీర్యబల శౌ + ర్య స్టై్య్య తేజోయుతుల్. 

విపరీత స్థితి నొందువా రతివ పే 4 ద్విన్నంత నే భీతులై , 

చెవమా యచ్చట. బొరుషంబు నిలువం 4 జేకూడు సీమీ(దటన్? 



ట్రా ల కా 0 డ'ము. 

శే॥ వుఘువు(డోడె నైన్యంజులు శ మడియ దేవ, దెత్యులోడిరి దీని దో ర్రండయుగము 

మందరము బోలునన నిక, మగతనమున, మగలయందు దీనికి లేద్ 4 మగున యేమి? 

క ఇంక సీకు( జెప వృవలసిన, దొకటిగలదు వినుము 4 రఘ్యుకు 4 లోతు ౦సమః ము 

న్నొక కాలంబున నడచిన, (పకట క్రిమ మిద్దియనుచు( శి బలికెన్ "మరలన్. 

చ॥ భృగుముని భార్య భ్యాతియను. థి పేర్షల వాలుగ్గకంటి మానసం. 

బుః గరు (పేమనూని దితి 4 పక్త్రల కో క్కడ గొప్పస్తాయ మొ 

ప్ఫుగ నొనరింవ(గా నెటీంగి + పూర్ణ మతిం దన చక్రధారచే 

దెగః గొనె నామె ప్రాణములు ‘ శెంపున దైత్యవిరోధి యయ్యెడన్. 

తే॥ దేవజూలోకములగల + జీవసమితి, యెల్ల (దనకు నోరెంబని + యెందు కుమతి 

కుమతియను పేరిదాని న న య్యమరవిభు:డు, కులిశధారచే (దల డ్రెరచి 4 కూల(ద్రో చె. 

తే॥ అఖిల జగదభిరామ! క 4 ల్యాణ౭ధామ!, రామః విష్ణవునకు చేవ + రాజునకును 

వర్తనీయమౌ కీరితి + వచ్చె.గాక, దాన నొకనింద గలిగెనే + తలంచిచూడు. 

ఉ॥ సీరజలోచనా: విదుల 4 నీరజమి[త కూలాబ్దిచంద్రమా: 

సారమతిద్ నిజంబుగ వి * చారణ సేయ బుధాళితో మహో 

వెరమునూని (ప్రాణివధ + పాటీగ( జేయుచు ధర్మనాశమున్ 
దారుచు దానికిన్ డుగత + నంబును గావలెనే వచింపుమా ? 

చ॥ అరులకు( గాలు(బోలు 'నసి 4 హస్తమునం గల వీర! (బాహ్మ యే 

ర్పటిచిన యాయువుం దెలిసి + పాడి యెజింగి సమీకతో ( గృతం 

బరయుచు నంతతుల 4+ నావలి లోకము చేర్చువాండుగా 

కెజచికి నీని(దో కె ( బసి 4 యెయిన (6 జంపెడు కాలు(డుండునే ? 

'శ్రే॥ "పక్కు (బ్ర ణు దన బెట' 8 బెట్టుక్ చెడి, దుర్గుజముకం మె: జెడుగేది 4 4 దొకరప “గలదు 

జడగలది మిసలేనిది , కుడ(తి యనుచు, డిని ల దల(చుట యవివేక + మే నిజంబు. 

“4 న్యూనత నాశముం గనని 4 + యుద్ద్భృత ధర్మము చెప్పినా (డ నే 

డిని పయిం జలంబుగొని 4 తీరుగ? జెప్పెడివాండడ(గాను నీ 

మూననమందు జాలిపని , మానుము చక్కటికాదు రక్క-సిన్ 
మానిని నాక యింక ( బరి + మార్పుమ యంచు ముసీశ్వోరుం డనన్. 

చ॥ మునివచనంబు ఏమన్న రఘు ౪ ముఖ్యుడు , వాకొను సత్వరూస! మీ 

నమున సందియంబు లి(క + దూను(డు ధర్మ విరుద్ధ. కత సమె 

నను తగంజేయ నా నాజ్జ యడ 4 నర్యిలి మీ నుడి వేదమంచు మే 

ల్మిని పొనరించుపేక ద చ లింపని ధర్మపథంజు మాకగున్. 

45 



40 క౦0బరామవాయ ణము. 

ఉ॥ భామని రూపుదాల్చి దవ ౪, పహ్నాని పోరిన లాటకాఖ్య గం 

గా మధురాంబు పావన జ +.గంబగు కోసల దేశ మేలు రాట్ 

సోముని పుష్త్రయత్నము క + డున్ మదింగై. కొని కిస్కా.( గన 1 అన్ 

(ద్రామడీ దూరు మంటలును * రా.జ6గ 'ఖాలము. ద్రిప్పి వైచి చినన్. 

ఉ॥ ్రొత్తి యముండనం దగిన * కొమ్మ మనం జెరియంగ వైవ6గా 

నెర్తిని కూల నామకి ల ౪ యాగ్ని కడంక్ మునీం ద్రు నాజ్ఞచే 

ణ్త్తము నిశ్చులత్వోమున ( 4 జెంద(గ నిల్చిన రామచం ద్రుపై పె 

శెత్పున నిందు చం ద్రుపయి + కేగెడు రాహువు పోల్కి నేగ(గన్. 

చ॥ ఇనకులవీరు. డా యదన 4 నే శరమెత్తుట కూర్చుటల్ శరా 

సనమున నారి లాగుటయు( + జయ్యన (గాంచిన వారులేరు కా 

లని కడనుండి లాగికొని * లోంగక తాటక యేసినట్టి ము 

'మ్యునలు 'గలట్టి వాలు పలు + ముక్కల. జూచిరి నేలపై బడన్. 

సే! ఇరులు మొగులును గలరంగు + పర(గు పడతి, యొక్క పలుకాడు నంతలో నుదధినిండ (6 

నేయి పెనురాలవాన వ + ర్లించె నదియు, రామకోదండముక్త వ ర్లమున నడ(గె. 

₹ా॥ నీలాంభోదనిభుండు రాముడు వడి + న్నిర్షిద్రతన్ ఘోర శా 

పాలాపంబును పోలు శాతశర మే 4+ యన్ వజ్రశై లాంతర 

స్తూల ప్రన రరీతి నొప్పు చెలివ + &ో దేశముం జొచ్చి వెన్ 

హలారీలను దుస్నె మూఢులకు జా నీంద్రోప దేశ క్రియన్. 

చ॥ కనక సగేంద్ర ధీరుడగు + కార్యుకవీరు నిశాతసాయకం 

బున(ఐడి రాటకాఖ్య భువి + బ్రుంగుట దో(చె యుగ్భాంతకాల సం 

జనిత మరుత్తతుల్ విసర 4 జంతు లయంబుగ నాకసంబు (గ్ర 

మ్మిన పెనుమేఘముల్ పిడుగు + మించులతో భువి( బడ్హకై వడిన్. 

సీ దుమ్యునిందిన యవ్వ + నమ్మెల్లర క్ష ప్ర, వాహమ్ము లతిశయిం 4+ పంగ. బడిన 

మెజుపులక్రై వతి + మెట'సెడీ కోటలు, టోట నోరును గల ౪ తాటకొాఖ్య 

భువన విజయు(తయి + పొలుపొందు రాక్షసే, శ్వరునకు మొదటి దు 4 శకున మగుచు 

నా దినంబున భూమి + షై దెగిపడ సొం, పైన జయధ్వజ + మనంగ నొప్పె 

శ్రే॥ ఆడవి మార్చ కడలియా 4 నట్లురమున , శకరముగా.డి దూసిన (తోవ + బొటీ నల్ల 

సంజనెబ్లనౌ మిన్నూ (త 4 జాలీ 'యవని(, బడినదియు.( బోలె వనమెల్ల( థీ బర్వెనపుడు. 

పీ॥ కలికి క్రొవ్విరినమ్మి + గద్దెనెక్కిన వాని, బోలు కౌళికునాజ( + బూని నడప 
న 

రత్నకాంచన భూషి + రాముని కన్నె క,, య్యమున సాయుధహాస్తు + లన దనుజ 
వు 
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కుళమువారల. యుసుజుల హన భయపడి, సిగ్గిలి' మటీ యోస 4 చిగురులెత్ర. 

(బ్రమయుచు నుండిన + జము?డును నోడొక మాత్ర చొక్కపురుచి 0 మరంగినాండు 

-తే॥ మానివానంబులు 'మరల + మాకుందక్కె, "క్రతువు సీకగు దివ్యాస్త్ర 4 వితతు లితని 

కిమ్మనుచు మునితో "వచి + యించి సురలు, దండి గురిసిరి' విరులుకో' * దండి పెని, 

8 యాగపటలము $5 

Gn తీరగు దీవనల్ సలిపి + దేవత లేగంగం బుష్పవృష్పిచే. 

మీజీ ప్రశాంత మైన మరు + మేదిని దాంటుచు లేమి మందనం 

దేరు వహించుణదానగుణ + వీరు నమోఘ మహార్ధయు కోవా 

గ్రారకు దీటుగల్లు విశి , ఖంబు లొసంగను మౌని “వారికి న్ 

Gi శాంత: డు కాన కౌశికుడు + సన్మతినిచ్చిన దివ్యబాణముల్ 

సంతత శుద్ద మానును(డు 4 చక్కటి (జేసిన సత్కృతంబు జ 

న్మాంతరమందు రోసి తన + యంతట వానిని చేరునట్లు సు 
స్వాంతుని రాఘవుంగది సెం 4 జయ్యీన వేడ్యమదించి పై వెకొనన్. 

జ్టా॥ వీరాగేసర।ః నిన్నుచేరితిమి. ని, స్వీడంగలే మెప్పుడున్ 

గారామార' విధించు. కార్యములు చ 4-క్క-౦జేసి నీయొద్ద కే 

చేరన్ వచ్చెడు సేదు తమ్ముని క్రియన్ 4 జేయంగ నూల్కొందు మం 

చారం బల్కు చుహో' 'స్పసంత తుల శ్యా + మాంగుండు నెమ్మింగొనెన్ . 

తే॥ అంతరెండామడలు వార * లరుగ నచట, గొప ఎళ్ బ్రంబు వినబ(డ + గురు గుణుండు 

రాముడిది యేమి యన(గ( గ + ర్మములు నీంగ( దప మొనర్చిన మునిపల్కు + దానింగూర్చి 

తే॥ మానసమున( బొడమి సర + యూనది యన, నొప్పి నిర్ణరవినుతుల * నొందు దాన 

గలియు గోమతి రవమని + పలికి యవల(, నడచి భవహారియగు నొక 4 నదిని చేర. 

“కౌళికీనది వృతాంచము:_ 
— 

సీ॥ దేవతాస్తుత్యమై + తెలివొందు నీనది, చదృత్తమేమని రఘు + వీరుండడుగ, 
గౌశికుం డిట్లను( + గమలగర్చుండు క తొల్లి, పొందిన గౌరవం + బును జయంబు( 

గొనిన రారాజగు + కుశుడు 'స్వపత్నియం, దమరంగ నల్వురు + కొచురులఃగనె 

వారు కుశాంబు(డు 4 ప్రథితు. డౌ కుశనాభు(, డా ధూ ర్రజు(డు వను 4+ వచెడువారు 

క్ర అందుకౌళాందియందుకు + 'శాంబు డుండె; నమశె/గుకనాభుండుమపో ద , యంబునందు 

అలరి నాధూ ర్రజుండు ధ + ర్మాటవిని గి, రివ్రజంబున వసువు కో , రికను నిలిచె 

1 ఆ భూపతుల( సుక ‘ నాభునకుంగలి, 'రలరెడు లలితవా 4 కష్టులు (ప్రజాళ 

సుందరాదధరములు + పొందిన సద్దుణ, వతులు నూర్లురు ప్రియ + సుకలువారు 

లో ఖ్ తిరువెణ్లెయ్ ౩ నల్లూరి శ్ డ్రె డై యప్ప వాక్యములను పోలిన యస్రముణను + అని మూలము 
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గోముగా వర్షిల్తి 4 కొమరు [ప్రాయమునొంది, యొకనా(డు విహరించు + నుత్సుకతను 

చెలులతోడ వనంబు( థి జేరి (గ్రీడింప వౌ, యుపు వారి(గని మోహ 0 మొంది తుంచి. 

చే॥ మావి పిందె బోల్క-న్నుల ‘ మగుపలార!, మరుని గుదుసుపడిన వింటి; మాష ౫౦బు 

మదిని గాడి నొప్పిండె. నే, మజు(గు చుంటి6, బెండ్రి యాడు(డి మిమ్ము నే + వే(డుచుంటి 

వ॥ అని వేడగా వార + లా సమీరణు(గాంచి, మాతం డ్రి వేండుము + మమ్ముతాను 

దానపూర్వకముగా 4 దయచే సెనేని నీ, కోరిక యపుడొందు( + బార మన6గ 

గంధవహుండంత( + గడ(కతో వారి వీం ప పుల గూను గావించి 4 పోవుటయును 

కర కంకణ స్ఫుట + కొంరులొలయ నడ, వ(గలేశ వారలు * పడుచులేచి 

శ్ర తండ్రికడ కే డగ యమృతంబు( ‘ దన్నునట్టి, గొనబు పలుకుఎతో నోరు + కొతుకువడ6గ( 

బోలంజెస్ప6గ నోదార్చీ +, చూళి కొడుకు, బ్రహ్మదత్తున కతండు వా+ రల నొనంగె. 

=e లన్ ఎదిక { నక్ష నె కల్ మ॥ వెలులన్ వేది (్రహ్మదత్తు డెలమిం + చేపట్ట నక్క షక్ 

లలితాకారము లూని రాతని తపో 4+ లాభప్రభావంబునన్ 

జెల(గన్ సూను; డు లేమికిన్నృపు (డెద 0 4+ జింతించి పతే తెర్ణిష మౌ 

నులచే వేల్వంగ నందు గాది కలిగెన్ 4 (టో ద్యత్తురంగాళితో. 

చ॥ నలువుగ రాజ్య మెల్ల: గుశ * నాభు(డు గాధికి నప్పగించి య 

కుల నిధి నాకలోకమున 4+ కుం జన గాధి మహోదయంబు స 

దృలయుతు(డె ప్రపాలన ము + దారమతిన జరుసంగ గాధికిం 

గలిగితి మంత గౌశికియు * గాదిలి పుత్తు9 డు నే: (గ్రమంబునన్. 

శే ఆవలమాతం డ్రి భృగుపుత్తు9 4 డైన బుచికు, నకు. బొసంగగుమారి(గౌ + శికినాసంగ 6 

గొన్ని యేండు త్రివర్షముం + గోరి తనిసి, తపముచే సత్యలోకం బ + తండు చేరె. 7 
ne) 

చ॥ పతి గగనంబు త్రోవ నడు + వన్. విరహంబు సహింపలేక త 

తతి నదిరూపుగొంచు భువి 4 దారిని వెన్లవులంగ( గాంచి త 

త్పతి బుచికుండు భూజనుల + బాధల దోలుచునుండు మాపగా 

కృతి(గొని యంచు నాజ్జయిడి + యేగె విరించిపదంబు చేర(గన్. 

సోదరి నిమ్నగాకృతి వ + సుంధరయందె వసించె నంచు న 
ల్యాదర మొప్ప. గౌళిక మ + హాముని పల్క6గ విష్మాయంబు స 

మోదము సెంది రాఘవులు + ముచ్చట. గొంత వథంబుపోయి యం 

భోదము((గ్రమ్మియుండు వన 4 ముం గని యెవ్వరి దంచు వారనన్. 

& శవా వాచ 

వామన చరి త ము 

పీ; మౌని యిట్లను భువి + లోన మానినులకు(, బతికంది గొపు దై +, వంబు లేద 

యనెడు పతివ్రత + మనసు(బోలిన పరి, జర విషయమిది + శ్రద్ధవినుము 
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వేద సంతతికిని + విబుధుల బుద్దికి(, దక్కి-నవారి కం + దకయె. యుండు 

గమల నాభు(డు కొంత +. కాలంబు దుష్క_ర,' తప, మొనరించిన + తానమిద్ది 
ద 

'శే॥ అమరులును భూజనములు ఐం 4 ధములనీ(గ, వాని శ్రీనామమేనోట( 4 దిలుకుచుంద్రు 

వాని కపటనాటక మెస్న 4 వశముగాదు, ఆతని నుతియించు ఫలము శ + క్యంజెతెలియ. 

శే॥ కడక( దపియించె నూజు యు 4 గంబు లిచట, నాదినంబుల భూగోళ + మమరు దంత 

ములనుగల పోశశ్రి(టోలిన + బలియు(డై న, బదిలి వశము చేసికొనియె ది + వంబు భువము 

శే॥ శంక యొక్కింత మదిలేక + జరగు దాత, యురు. తపళ్ళాలి సురలకు + నరిదియైన 

మఖము నెజవేర్ప(బూని స + మ _స్తభూమి, నేల వేలుపులకు నీయ + నిశ్చయించె, 

శే జరుగుచున్నది యెజీ;గి నిః ర్షరులు హరిని, గలిసి "క్ర ల్తోడ్చి ప్రార్డించి + దిలియొన నర్చు 

కొడిమెలం దొల(గించి చే + కూర్చు సుఖము, శాంతి యన నత(డటుచేయ + సమ్మతించె, 

'ఉ॥ శ్యామల వర్దు(డున్ మహిత * సాత్త్వికుండైన రమేళు. డంత(ద 

త్వ్వామలవేది మూ.డు సమ + యంబుల చర్య లెబుంగువా(డు దై 

త్యామర తాత కళ్యపున + కర్మిలి పుత్తంకుండై. జనించి తా 

వామను(డయ్యె వింత దల + పన్ వటవీజము న్యాయ మొప్ప (గన్. 

ప్ ఒప్పారుచేష్టలు + ముప్పురి జందెంబు, మొలయందు మౌంజియు( + గలుగువా(డు. 

వేదముల్ విస్పష్ట, + విధిం బల్కు నాల్సుయు., గరమునం దగ్నియు( * గలుగువా(డు 

జ్ఞానులకే యెజు( + గం దగ్గ తనదు చి, ద్రూపాభమౌ నొక + రూపుదాల్చి 

మేరుదెంచు వామను + నాగమనంబును, (త్రిభువన జేతయు + ధీరు(డు బలి 

ఈే॥ యెతీ(గి యచ్చెరువంది ము, న్నెదురువచ్చి, కొంచు( బోయి పూజించి సద్దుజగరిష్ష! 

నిన్ను పోల్విప్రలును లేరు 4 నన్ను పోలు, ధన్యులును భువిలేరని * తనియం ఐవికె. 

తే[:అంత నమిత వివేకియె + యలరుగుజు, యాచకులు కోరుకంట న ౪ త్యధిక మొస(గు 
ర జ 

దీర భుజ! సీకడకు నేగు + దెంచునటి, వారె భాగ్యయుకులు; రాని + వారు కారు. 
ఖు ట్ ఆ 

తే! అనుచు పచియింప సలరి యా , దనుజరాజు, వలసినది యేది తెలియంగ:'+ బణకు(డవిన 

నెనరు కలదేని ముయ్యడు + నేల వలయు, గనినయంత నిచ్చితి నని + యనుట తోడ 
mm 

చ॥ కవి కొడు కిట్లు పల్కునిది * _కైతవవేషము నమ్మ(బోకు దా 

నవ కుల చంద్రః భూసురు (డు 4 నల్లని మేఘము(టోలు Jia మా 

నవు:డని గుజ్జురూపని య + నంజన దెల్ల యజాండ గోళము 

తవిలి యొకప్పతుందమున ( + దాల్చిన యాత, 'డెటు "గుమా యనన్,. 

తరల॥ దనుజ దేశిక: మత్క-రంబది శి తద్దయుం బయిః గ్రాలయగా( 

నకు నొస్పనిరీతి మిక్కిలి + తాణీ క యుండున జె న్నా: 



శ్ర: కంబరామా యణము 

నెన యెజుంగని “నీలవర్లునో * యందిరేశుని; శ్రీకరం. 
బన (గ నాకింక నంత కర మ 4 హాత్మ! 'మేలెది "చూడదూ ౯ 

శే॥ వలయువార్లు' వలవన్గి' 4 'వారటంచు(, గనక నిర్ణయిరెచెన ' యీవి. | 0 “ఘనుల కొసంగల 

దగినదని' ధర్మ తత తేవే , 'త్తలు వచింతు, రేతపికి' సమాను అధిక “లం + దేసి(గలరె? ' 

al ఒత్తుగ మేన వెల్ల(దన 4  మొందిన వా(డవు గాన నంటి వి 

ట్లుత్రములై న దాతలకు 4 * నొప్పుగ సీయ(గరాని వంచునే 

పొత్ర మునరదు గల్లు నెవిః + బొందిని తీయని ప్రాణమైన, దొ 

నె త్తెడి వేడు పసు "మటి' ౪ యిచ్చుట లగ్గు తలంచి చూడుమా! 

an చచ్చినేవారు లోకమున + ఇచ్చిన వారలుకారు ప్రాణముల్ 
'నొచ్చి'సగంబు చచ్చికయి + నూల్కొనం జూయచు వే(డువారలే 
చచ్చినవారు నిక్కముగ. + జచ్చినవారలు' -నీచిరారు పె 

నిచ్చినవారు గాక. యిల. + నెవ్వరు సుస్టిరులో. వచింపుమా,; 

ఊఉ॥ పెచ్చు నిరాపనిందలను 4 “పెంచెడువారలు కారు 'ళా (తవుల్ | 

ఇచ్చెడు వారి(జేరి తగ + నీయకు(డీ యను 'వారెళాత్రవుల్ 
విచ్చలునట్టిరే తమకె.+ నిక్కము చేటొనరించు కొన్న. వా. 

'రిచ్చుట మాపుకం టె మజిీ... 'హెచ్చగు.! పాపములేదు ధారణిన్ . 

ఊ॥ పెద్దల వోక్యముం దలంచి 4 పెచ్చుగ ద్రవ్యము చేత నుండగా 

నెద్దడి నొచ్చువారలకు ౪ నిచ్చియశంబు గడించి ధర్మముం 
దద్దయు నాచరించి భవ + ధన్యత (గాంచెడు వారి. జేరి పే 

రొద్దిక లోభమున్ విడకు( + డో యను దుస్తులె దొడ్డశాత్రవుల్ 

_'శే॥ నయములేని యాచార్య! దా + నమును చెజచు, కృపణ: యొక్క-రొకరికెత్తి + యిచ్చుచుండ, 
 భంగపజచుట దగునె? నీ + బంధు సమితి, కూడు గుడ్డయులేక య 4 ల్లాడుంగాకః 

త్రే॥ అని పలికి మంత్రిదుర్లుణు( + డనుచు నెంచి, యాతనిని లెక్కగొనక మూ( + డడుగులిలను 

నీవె కొలుచుకొమ్మని ' చెప్పి + నీటిధార, బలి (త్రివిక్రము. చిన్నిచే + తులను విడిచె. 

చ॥ విమల సరో జలంబు బలి + వీడిన ధార విరాన చిన్నిహూ 

స్త్వములను పడ్తమౌ త్ర ( దలి 4+ దండ్రులె నవ్వ(గ(దగ్గ గుజ్జా త్ర 

న్నమర(గ( జూచువారలు భ + యంబును విస్మయమున్ భజింప ను 

తములకు( (బ్రేమతో నొసయగు ౪+ దాన ఫలంబు విధాన వర్టిలెన్ . 

ఉ॥ ఊనిన పాదమొండు విపు + లోర్విని నిండుచు. బిన్నదిద్దియం 

చే విజ మవ్వలం గడచి + యేగదు; మిన్ను సమస్త మొక్కటన్ 



బాలకాండము. ‘ht 

బూని యడంచి. స్వర్గ సద 4.ముం..గొని. ధానిని దాంటి. యవ్వలన్ . 
మానిత్త. రీతి. నేగుటలు; +. మానెను' సుంతయు౬ జోటు.ల్లేమిచేన్ 

ఉ॥ రెండు" పదమ్ములన్ వెలువ" + రించి" సమస్త ఓగమ్ము( గొల్చి ది 

హ్మాండమునందు మూడవ ప. చోశ్రయ' 'మెచ్చట' 'లేమి" దానికిన్ '' 

నిండు ప్రియంబు- గలు బలి 4 'నెత్సి యె తావలమయ్యె వించి. కో 

దండ ధరా(గణీః ప్రథిత 4 దై త్యవిరోధియ బిన్నవా(దెకాః 

ఉ॥ నలనిసామి యిం ద్రునకు 4 నల్వగు.' గా కని యీ జగత్త ఏయిక్షా 

జల్ మేటి యేలుబడి + సల్పనొసంగి జగంబు(గొల్చి ౭ రా 

జిలి (శ్రమించు పాదములు + చేత 'రమాసతి తాకు రక్తి మకా 

జెల్ల మహా గళీరిముము 4 చెందిన, పొాల్క-డలి౯ బరుండె.దాకా, 

చ॥ అరుదగు కర్మపాళి మొద + లంట నశింపంగంజేయు రొమ। యా | 

పరమ'పవిత్రమౌ వనము + బాఢ రతిం గనీ వారు జన్మదుః 
ఖంరహితు లై చెలంగుదురు. + కాంచుమ వేద 'వళోనుయుకి_ నా. 

జకిరవుగ యాగముం జలుప + నిద్దియె యిమ్ముమతొండు. లేది (క కొ 

శా॥ ప్రారంభించెద. జన్న మివ్వనమునన్, + రండంచ్లు సిద్దా శ్రమం 

బారం జేరుచు విఘ్స్నముల్ డొల(చి త 4 ద్యజ్ఞంబు( గాపాడంా.. 

మారాకారుల రామలక్ష్ముణుల( ట్రే, మ. న్నిళ్చి యజ్జీయ సం 
భారంబుల్ సమకూర్చి కొంచఛుం.దొడంగె౯ా. + మౌనీం ద్రుః డుద్భూతిమై. 

“యాగ.ర కణము 

ఆ॥ మన్నుమిన్ను (గౌచు , + మన్నీని కొమరులు, విన్నువారీ (గూర్చి + + యెన్న(జేయ 

నరిదియైన వేల్మి + సోజు నాళ్ళరసిరి, గన్నుగాచు' జోప్ప కరణి( గొచి. 

శే॥ తిరుగుచున న్న్న నగందబుల + తెజ(గు(డెలుపు, రాఘవులలోన బెద్ద, స 4 + ర్వజ్ఞు(డైన 

గాదిజుం గాంచి ని యావిన్ను 4 కారులై న, యసుర తెప్ప డిటకు వ కతు : రనుచు నడిగ. 

తే॥ మౌనియె బటి ) మాజా డం బూన(డయ్యె, వీరవరు(డురాము-దు మొక్కి. , వినతితోడ 

వెసుదిరిగ్ మిన్ను చూడంగ( 4 బిదుగు యాత, బిడియపడ వినవచ్చెను 4 వికటరవము. 

తే॥ గుప్పిరేసిరి విసరిరి + నిప్పునీరు, గురిసి రద్రులంబెకలించి '+ , దొరలవైచి. 

రజచి రదలించి తిట్టిరి, +. మొ అకులపుడు, పరళువుల వె వెచి మాయలు 4 ,_పటిపినారు. 

తే॥ ఏచి కోపించి యేయంగా. + నెజచి కజచు, కొనినయాయుధముణకార్మొ + గుళ్ళుగురియు 

కరణ వనమెల్ల విరియరా. + కాను లంత(, గడలి 'మింటి (గప్పెనన (గుం శి గ్రమ్మినారు. 



6h 5 ౦'బ-రాామాయణము 

చ॥ మెట సెడి కత్తులుం' గదలు 4 ౪ మిక్కిలి. వె వై చుచు! బెక్కువాద్యముల్ 

మొరయ(గ? “జేయచున్ విెడుగు", ' మొ త్రమలం బీలె గంటగిరపుగా 
నటచుచు డె దై త్యులేచుట యు 4 గాంతమునన్ నుహిముంచ నెంచి మి 
న్నారసి పగిల్బి కొంచు6 దగు 4 నుద్దతివచ్చు మొగుళ్లు నాందగెన్, 

G = pa కోటిల జంటలొప్ప మిడి 4 గ్రుడ్లను (దిష్తుచు ర కరోమముల్ 
మీజీ వెలుంగ నౌడు బిగి + మేకొన' నిప్పులు (గక, (జూచుచున్ 
జాయుచు వచ్చువారు ముని + వంద్యు.డు పల్కిన వారె యంచు నా . 
'మోజకుల ర ఘూత్తముండు ‘ మునొ-ని తమ్మున కొంద( జూసప(గన్. 

ఉ॥ కొంచిన లక్ష్యణుండు కడ + కన్నుల నిస్పులు రాల మింట ను 
(గాంచిత రీతిజూచి తన + హా స్త్ శరాసము( గాంచి రాఘవా! 

ముంచిన (కూరరాక్షసుల 4 మేనుల కండల తుండ్లు గండ్లు గా 

న్పించ6౦గ. గొండలై పడుట + నిక్కము చూచెదుగాక 'యియ్యెడన్. 

తే. అనుడు నీ"పెల బట్టిన + యసురవరులు, వచు రక మాంసమ్ములు + పడ(గనీక 
కొండముల నేసి పైకప్పు + గప్పివై చెం నిండుగా రాము(డా హోమ ; కుండమునకు, 

ఉ॥ హోలహలంబు పొంగి జగ + మంతట మాపంగ రేంగునంతలతో. 
జాల వడంకి నిర్ణరులు 4 + చంద్రధరున్ శరణంబు నొందు నా 
పోలిక మౌనులెల్ల భయ 4+ ముంగొని సదుణధాము (జేరి యో 
నీలశరీర। యెట్టులును + నీవె శరణ్యము వేజు లేదనన్. 

చ॥ మదిని కలంక నొందకు(డు +, మౌని జనోత్తములార? యి'పైయి 
య్యది తొల(గింతు నంచభయ + హస్త మొసంగి గుణంబు కర్ణమున్ 
గదియ'గ లాగి ర క్రమయ 4 కంధిగ | భూమి నొనర్చి వీరతన్ “ 
గుదులుగ ( గూర్చి రాఘవు(డు 4 + కూల్చె నిశాచర మూర్త శ లముల్, 

శే॥ కమలనేత్రు దివ్యా శ్ర_స్తరంబు 4 + కటకు జెడిదు, రాలు తాటకగన్న పు + తృ)కులలోన 
నొకని నంభోధిల్లోవై చె, నొకనింబిట్టి, విందుగాగ( గాలాంతకు , వీటికనిపె, 

మ॥ వసమాలా ధరు(డై న రాము(డు వడిన్ 4 బాణావలిన్ దక్కియు 
న్న నరాశి ప్రకరంబు పై విడువనా 4+ నారాచముట్ మిన్నుగ 
ప్పీన( గాకుత్తులు పీను కొండలపయిన్ + వేయెక్కి చంపం గలా 
రోని చెల్లాచెదరయ్యె దైత్య బలము + ప్రాణంబులం గాచుకోన్. 

త॥ పిడుగుల వలె బెడిదము మలై , విడువక రాదూ స _స్త్రవితతి గ వెన్నంటంగా 
మిడియుచు మొండెము లాడెను, గడుకొనె గ్రద్దలు పిశాచ , గణము నుతించెన్. 



బాలకొండము, 68: 

Gl (వబ్బిన పుష్పవృష్టియట (గద్దల పందిరి (జీల్చు కొంచు బ 

.లొబ్బున, రాలెనంబునిధి + ఘోషణముంబలె( దూర్యరావముల్ 

మబ్బులు (మై మో.గె6 బాకబల ౪ మర్షన ముఖ్యులు గుంపుగూడి మే పె 

రుబ్బున వచ్చి రామునకు 4 నున్నతి. నిచ్చిరి మేటి దీవనల్. 

చ॥ పరమ, పునీతుల్తె. న ముని + వర్యులు గంధ సుమాక్షతం౦బులన్ 

_ శీరముల( జల్లి దీవనలు + చేసిరి తద్వన వృక్షజాలముల్ 

విరులను రాల్చె మౌని జన + వీరుడు కౌళికు డంత యజ్ఞమున్ 

గురుతర శా స్త్రపద్దత్ని , + గోరిక దీర ముగించి యిట్టనున్. 

చ॥ అధిల జగంబులన్ మొదట + నాదర మొప్ప సృజించి పిమ్మటన్ 

నిఖిలము కడ్పులోపలనె + నించుచు( బెంచెడు నీవు పూని యీ 

మఖమును గాచు అచ్చగునె? + మన్ననతో నిటకేగు దేర నా 

సుఖతర భాగడేయ మది + చొక్కము గొప్పది యంచు నెంచితిన్.. 

చ॥ అనవుడు( బుష్పృమురల్ ఫలము + లందము గూర్చుంగ వృద్ది బొందు వృ 

కీ నికరముల్ చెలంగి కడు + జల్లనయైన వనంబునన్ మహో 

మునులను గూడి యున్న గుణ + పూర్తు(డు 'రొము(డు మౌని కౌళికుం 

గని యింక. జేయగా దగిన + కర్ణము మాకెది తెల్పుండీ యనన్. 

ఉ॥ నే నరుదన్న వే యయిన *నీ కరుదైనది యొండు భూమి లే 

దైనను గొన్ని యున్న యవి + యావల, జూతము 'నీటియేర్వ మా 

గానియె చూడ నెల్లెడల( + (గ్రమ్మిన యమ్మిథిలా పురావ 

జాని యజించువా( డతని +, జన్నము చూతము రండు, లెండనన్ . 

9. అహల్యా పటలము. ((1) 

కే మంచి దన(గ వార + లంచిత గతి మువ్వు, రును మిధిలాపురి +, త్రోవ( జనుచు 

సమల రత్న (శ్రేణి + యగురు చందనము గం, దంబొప్పు పులిన త + లంబు లనెడి 

వకోజములును లే6 + (బ్రబ్బలి తీ(గలన్, మధ్యంబు నూత్న సు + మక్రతాన 

మనుమేఖలయు గొన 4 బగునల్ల యనుకయన్ , కొమ్ముడి చ్. అంబు + 'బ్రమ్మివచ్చు. 

తే॥ కాల్వలను గజ్జెల రొచలు + గలుగు కాళ్ళు, చెలగి 'ఇెలవంబుచేత న*చ్చె ఎరువు(గొలుపు 

శోజనదియను శెజవను + చూచివారు, మేరమీటిన రహి దరి + జేరనారు; 

త్ అ ల ల్ "భో స | న లో ళో ఎ 

అ॥1 ఆంత భాస్కరు (డద * యాన నిచ్చిన చల దనము జగతి కిచ్చు 4 + తలప్పు గలిగి, 

జీవుల(' దపీయింప( + జేసెడి తనమేని, వేండిమి తగ్గించు 4 హె(డపోకే 

నరుణుని నయనం బు 4 లరుగుట కంచెను, ముందంజ వైచుచు( + దోవ హరులం 

గట్టిన యొంటి చ ఈ క్రపు6 దేరికో నేగి, పడమటి. కడలిలో. +. పల మునింగ6. 
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శే॥ జల్లనగు నీటివటుల + జలజగృహము, దళములను తలుపులు మూయం + దలరి. గండు. 
ట్ 

ం , దేంట్లు పెంటతో6గూడి యే + తేర ననువు, వెలయు 'నొక తావి వనమున ', విడిసినారు 
Ut) ne) 

ఇం|దునకు దుర్వాస శాపము 

చే॥ ఈ వనం బేరిదని రాము + డెలమి నడుగ(, గడంగి గురు తపో ౬ నల దగ్గ 4 * కర్ము(డనిర 

మున్ను దితియను కశళ్యపు + + ముదిత యిచట, దన కుమారులక్రై కుంది 4 లప మొనర్చె 

శా॥ ఈ లోకంబుల కావలన్ వెలసి మ 4 మ్మింపారో(గా నేలు మా 

లోలుం డున్నెడ( జేరి సన్నియతిమై + లోలాక్షీ విద్యాధర 

శ్రీలం దోర్తు భజింప(గా నలరుచున్ శ్రీలక్ష్మీ ప్రత్యక్షమె 
రోలంబ ధ్వని యొప్పు పుష్పనరమా * ప్రోయాలి కిచ్చెన్ రహిన్. 

ఉ॥ ఆ సుమమాల వీణీయకు 4+ నాదట( జుటి విరించి లోకముం 

డొసిన6 గాంచి కరైదుట 4 డయ్యని కిన్క_కు దావలంబు దు 

ర్వాసుండు లక్ష్మీ సన్నిధిని + శ్రావ్యసుగీతము లాలపించు నం 

సకి కంజలిం జలిపి 4 హర్షముతో వినుతింప నామెయున్. 

ఉ॥ లోకములన్ సృజించి కృప + లోం గొని కాచుచు వెల్వరించు నా 

శ్రీకరు వక్షమందున వ + సించి సమస్త ము( గాంచు తల్లి య 

సోక ముదంబునన్ జడను , చుట్టిన మాలిక. నా లతాంగి వే 

నై కొనుమంచు నామునికి + గారవ మార నొసంగి నంతటకా. 

ఉ॥ వేడుక లోకమాత తన , వేణిని దాల్చిన మాల(గాంచి నా 

 పోడింయి దొడ్డదంచు. గొని + మోదముచే గరుపాటు మేనితో 

బోడ జటన్ ధరించి భవ + ముల్ పొను(గొంది,వి ముక్తి. గాంచు మే 
లాడ యిదంచు వేడ్క_మెయి + స్వర్గపురంబును డాయ(బో వచో. 

పీ॥ రజతమయంబయి 4 రాజిల్లు సుందర, నగమ్బుపె( గురియు కా 4 ర్కొగులు వెలసి 
చెందామరోలు వేయి 4 చెలువుగా వికసింప, నెబ్హని వెలుగుల + నెనయు నినుని 
కాంతి నొందినరీతి( (గాలుచు( బొలుపారు, తనువుతో నై రావ 4 తంబు నెక్కి 

_ చెజకు రుచినినేని * చేదుగా నొనరించు, లలితవాక్కులుగల 4 లలనలై న 

శే॥ రంభ మేనక మున్నగు + కుంభకుచలు, చిత్త జుని ళరావణుల వ+ర్షించు తూణ 
ముల నెనయు పదకిసల నూ + పుర ములులియ, నాడుచును పాడుచును (మోల + నరుగుచుండ 

చే॥ దిలు నీలగిరి కిరు + వలకు(ల విలసిల్లు, జ్యోత్స్ననా నొప్పారు + నురంటు లొలయ 
జాబిలి దిగివచ్చి + జానొందె నన (జిల్లు, ధవ కాత పతృ్శ9ంబు + త నరుణుండ 
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పటహకాహళ శంఖ + పణవాది రవములు, తటచయి వంది గీ + తములముంప. 
వేద చతుషయ 4 నాద ముప్పొంగెడి, యంబుధి ఘోషంబు 4+ ననుకరింప ప ఘో ననుకరిం, 

శే॥ జగములను మ్రింగ వచ్చెడు థీ పగిది(దో (చు, నుత్సవ ప్రాభవము(గాంచి థీ యబ్సి యబ్బు 

రంబు గొని తానుడెచ్చిన' ౪ 'ప్రసవమోల, శకేల(గొని హరికీయ నుం + కించునంత. 

తే॥ దాని దో(టితో( గొనుచు. జొ + దంతి మెడను, నగవిభేవి వెచుడును పు + న్నాగమంత. 
దాడి( బోలిన కరముతో + దాని లాగి, కాలితో ద్రొక్కి పే(డయా + కరణి నల.ె. 

ఉ॥ మున్నె కటూ (గకోపి తన + ముందటనే యటు లౌట( గాంచి తా. 

గన్నుల నిప్పుకల్ వెడల + (గ్రక్కం నజాండచయంబు బూదియె 

చెన్ను నంచు విచ్చి పజ 4 చెకా సురసంఘము సూర్య చం ద్రులుం 

దెన్నులు దప్ప గప్పె6 దమి * దిక్కుల. దల్లడ మండె లోకముల్. 

ఉ॥ ఊరుపులందునుండి పొగ శి లొక్క-ట లేవ( బురారి యట్ర హా 

సారవ లీల నార్చి నగి, + యాననమందు బొమ ల్కుడు 'ల్వడకా 

బారలుగా(గ నాలుకలు + పర్వెడి యుజ్ఞ్వలితాగ్ని (గక్కు. ను 

ద్దోర కఠోర నేత్రముల + తో( బురుహూతుని గాంచి. యిట్రనెన్ . 

శా॥ ఓరీ క్రూర! సురాధమా। తులువః। నీ, + యుద్ర్వైభవం బెంత? లో. 

కారాధ్యుండును లోకనాయకుడు లో + కాధారు(డౌ వివ్షు వ 
&ీరంగంబుననుండు' లక్ష్మీ జడలో 4 సొంపొందు నిమ్మాల నే 

నారం బొందితి(.బూర్వ జన్మ గురుపు ణ్య(ప్రా ప్రి పి గర్వాంధు(డా | 

ఉ॥ నీ యురు వె భవంబు(గని + సీకిది తగ్గది యంచు నేడు మో 

దాయత బుద్దినై యొస(గ + నంత యలక్ష్యము చేసినా(డవే 
మాయురె! "నీదు “పెన్ని ధులు + మంగళ సంపద లెల్ల నంబుధిన్ 

మాయను గాత( గుంది యిడు 4 మల్లడు న నొందుదు గాక దుర్మాతీ! 

మ॥ అని దుర్వాసు(డు ళాప మిచ్చుడును ( రం 4 భాద్యప్సరోవర్లమున్ 

బెను లిబ్బుల్ చెలి మావు కామగవియున్ + వేగంటి చౌదంతి స్వ 
ర్వన భూజాదికముల్ సమ _స్తమును సం + రంభంబుతో ( జేరె. టో 
ఘన విస్తార తరంగ ఘోష యుతమౌ + గంభీర వారాన్నిధిన్. 

మః కడు కిస్కం గ గల మౌనిశాపమున స్వః  ర్లంబాది లోకంబు ల 

ట్లుడికెన్' 'లేవడి చీడ పట్టినటులై 4 యుగ్రత్యముం జూప న 
ప్పుడు నాకౌకను. లద్రిజారమణు నం భోజాసనుం గూడి పా 

ల్క-డలిం జేరిరి. మాధవుం గని మొజ 4 ల్లావ్షింప దై న్యంబుతో. 
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'శే॥ కమలజుండును త్రీదశులు + కఠినుండై న. మునివలన నైన: 'కషముల్ ౪ వినిచి మాకు 
సీ చరణములే శరణముల్ ' + నీర జాత్!, యనుచు వేయం ద్రివిక్రము. + డనియె నీట్లు. 

క్షీరసాగర మథ.నము.. 

చ॥ కలంగక మందరంబు తగు + కవ్వము వాసుకి (త్రాడు నిండు జా 

బిలి తరిగంబమై తనర + వేజుగ వేజుగ' దేవ దానవా 

వలి యిరు ప్రక్కల న్నిలిచి + పాల్కడలిన్ జిలుకుండి యోషధుల్ 

దళముగ వైచి వెన్న పడు 4 దా(కను పూనిక వీడకుండ (గన్. 

ఉ॥ మేమును వత్తు మచ్చటికి + మీరు బిరానం బదండి యంచు ల, 

కీ మహిళా మనోహరుండు + మేకొని పల్క_(గ వింక నెవ్వ వే 
యామడ లోడి పాజెనని + యానిన నమ్మికచే ముదంబు నె 
మ్యోముల( దో(స వేలపులు + పోయిరి పాడుచు నాడుచున్ రహిన్, 

ఉ॥ లీలగ మందరంబు( బెక + లించిరి వాసుకి జుట్టనారు జే 

జేల పసాదము న్నిలువ( + జేసిరి కంబముగా మహౌషధుల్ 

" శేలను గల్ల గించి కడ +లిం దిడవై చిరి చిల్కి రంబుధిన్ 

నేల చలించె శేషుండును + నె మ్మెయి6 గుంచె సహించలేమిచే. 

చ॥ అరయ(గ ధర్మ హీన హృద + యంబుల జేరని కేశవుండు మం 

దరమును వీపుపై దిరుగ( + దాల్చి దిలిష్ట ఢులీం ద్ర రూప్ప; (డై 

గిరి నిలువంగ మోచి వెయి, శేలుగడల్కొన, జేసి మొని యొ 
టరమున ( బో యినట్టివి క + డంక ఫలింప(గ.౮ జేసె సన త్రజీన్ 

చ॥ మజీ(గిన సంపదల్ మరల 4 మమ్ము కృపామతి నేలువానిచే 

దొరకె. బరస్పరంబు పగ + దో(చె సురాసురకోటి కంత (శ్రీ 
వరు. డొక 'మోపాసీ రమణి + వాలక మూని సురారులన్ భ్రమం 

పబిపుచు మోసపుచ్చె సుధ + వారక మెక్కిరి వేలు ఎ లంతటన్. 

చ॥ బెడిదపు టాలమున్ శోశిని , భీమునకున్ సురభూరుహంబుతో 
బెడ(గగు వస్తువుల్ శిఖరి + భేదికి( దక్కిన సంపదల్ (ప్రియం 
బడర సురాళి కిచ్చి కమ ,+ లాలయ లక్ష్మీని కౌస్తుభంబు చె 

వడి( గయికొంచు మాధవుడు , పైనము చేసెను వైనతేయుపై. 

ఉ॥ అంత దురంత చింత దితి + యందుచు నెమ్మది లేక భర్తనే 
కొంతమునందు గాంచి తన 4 హ _స్పములన్ ముకుళించి నా సుతుల్ 
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వంతల నొంది కుంది వసి 4 వాడి నళించీరి దేవవంచనన్ 

బంతముతోడ వారి( జెలు + పం దగు పుత్తునీ 'నాకొసంగవే. 

చ॥ అనవుడు కళ పుం డను ద +, యామతి' నీకొక సూనునిచ్చితిన్ 

బనిగొని భూమి కేగి వెయి + వత్సరముల్ తపమాచరింపజ్ప మ 

ట్లానరిచి తేని సీదు వర 4 ముఠ్క-టరీకి ఫలించునన్న( 2 

త్యనుమతి నామె భూమిని మ + హో తపముం బొ సరించి నిషమె. 
(Os 

చ॥ అది విని వాసవుం డడలి + యామెకు సేవ మొనర్చ నేగి చే 

కుడిరి తదీయకార్యమున( + గొండొక దోసము(గాంచి మెల6గా 
+ గా 

నుదరము చొచ్చి యాకరువు + పోయన “మూారుది” యంచు నేడు తుం నే 

డ్రదయత (ద్రుంచి తున్మలకు + నౌల మరుత్తు" లనంగ.(. బఐరిదెన్. 

తే॥ ఈ స్థలం బెట్టి దచచట మ హేశ్వారుసకు, బార్వతికి( గల్లి పావకు + వలన గంగ 

వలన భరియింపంగా రాని + బలియు(డు గుహు(, డడరు రవణ మది యని+నుడువుచుండ 

చ॥ యమ తను కాంతులం డెగడు + నచ్చపు( జీ(కటులం డొలంచి లో 

కములను గాచు వేవెలు(గు + కాంచనచేలుని నాథి భియందు మొ 

ట్ర మొదట (బ్రహ్మ యుష్పృతిల + డంబుగ( బుట్టిన తమి డోలె నం 

దము గల తేరితో విలస + నంబుగ ( బుమైను నీల వీకఢిన్. 

పీ; పొసంగం ద్రమూర్తుల( + బోలిన గాధిజ, రామలక్ష్మణు లంత + రయము మీట 

గదలి యెబ్డని కనుల్ + గల వృషభేశ్వరు, నెక్కిరింతగ మల్ + పెక్కెముగను 

పడసిన శంభుక 4 పర్షంబునుండి నిం, డిన ముకరందంబు + చినుకు రేల 

పూల నీడ్చుకొనుచు. + మోదుంచు నిరుదరుల్, వృద్దియో కతనంగా + వేరి. బోలి 

'ే॥ విమల జలపూర్ణ మైన యా 4 విన్నువా (కం గాంచి దీని చరిత్ర సా + కల్యముగను 

చెల్చవే యని రాము(డ 4 ర్రించినంత, నిట్టులనియె విశ్వామి(త్రు6 + డింపు నింప. 

గంగా వృత్తాంతము. 

సీ॥ మీ వంశమున బుట్టి + మేదిని బాలించి, తగ నయోధ్యా మహా + గగరమందు 

నెగడు విజయశీలు( * డగు నగరునకు చె, దర్భియౌ తొలి కళ +, _తంబునందు 

జనియించు నసమంజ 4+ సున కంశుమంతుండు, కలిగె రెండవభార్య + ఖగ కులేంద్ర 

సోదరి నసువుతి యన్ 4+ సుదతికి నుదయించి, రటుదది వేవు ర + త్ఞధిక బలులు 

'తే॥ తండ్రి కొడుకుల కడిమిక్( + దనిసి పూని, గొస్పుయ గ మేధంబు జా + గొప్ప( జేయ 

గినిసి సుమనసుల్ దాని జి + మసకు( డెలుప, గపిలు వెనుక యాగాశక్వైంబు6 + గజసత (డు 
ళా 

తే॥ హయమువెంట( బోవుచు నున్న + యంళుమంతు( 

డెద(6 గలంగి యింద్రు మోసంబు + నెజు6(గలేక 
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వెదకి భువి యెల్ల గాలించి + విసిగి మరలి 
శాత కొ సంభవము నిశ: + దముగ( దెలిపె... - 

శే॥ అతడు కొడుకులతో గజెప్పి * కుతిలపడ 6గ,. బాడబిము చాడుపున మండి పడుచువారు. : 

తడయ కిలయెల్ల( దడవి పా ౪ తాళ జగము, కాన దడు దా(క( ద్రవ్విరి * కడ.క విడక. 

చ॥ పొడవు వెడల్పు లో(తు పరి ' పూర్తిగ నామడ లొక్కు మాటు పెం 

"పెడలలి (తవ్వి యీశకు దెస * నేగి రసాతలమందు మొనముం 

దొడలి తపించు కరమ సు + తుం గని చెంగట: దేజి యుండుటన్ 

మడు(గులు లుర్ల ( "జూచి కడు 4 మిట్టిరి తిట్టిరి చుట్టి రాతనిన్. 

చ॥ తయి(గని కిన్క_తోడ ముని ౪ తల్లజు( డుగ్రతచేక్షణంబులన్ 

జాటచుబి( జూడ మున్ను శళి , జూటుని క్రొంజిటునవ్వుచేత నే , 

పురములు బూదియెన క్రియ 4 + భూప కుదూరులు బూదియై ధర్యం 

" దేరలిరి వేగు లంత జను 4 దెంచి వచించిరి చక్రవర్తి “కిన్ 

శ॥ వివి కుమిలి చింత కంతము, గనక నృపతి యంశుమంతు థి గని జన్నంబున్ 

బొనరుచుటా? నిలుపుటయా?, యన నాతడు, జనియె యజ్ఞ = హయమును, వెదకన్. 

కళ చని కపిలు నాశ మమునకు (4 గని జసకులు -బూదియైన 4 . గతికి.(.దలరి య 

మ్ముని వే(డ వారివృత ము, వినిచి యతండు హయము( గొనుచు. + వే పొమ్మనియెన్. 

చ॥ అమలిన 'లేఖ్య కీరికరః + యట్టు లకల్మష చిత్తు-డౌ ముని 

(ప్రముఖు (డు. దెల్ప మొక్కి. నగ౪+ర ప్రభు పౌత్త్రండు వారువంబు(”చే. 

ర ముఖము పూర్తి చేసి'యమ ర (పకరంబులకున్*' హవి: స్పొనం' 

గి మనుజ శేఖరుండు ధర + ణిం'దన పొత్తుంన. కిచ్చి యవ్వల్లన్ .. 

"శే సగర సార్యభౌముం డేగె ‘ స్వర్గమునకు, సాగరులు త్రవ్వుటంజేసి * సొగర మను 

పేర సీరధి మహిమతో + వెలసె నంశు, మంతు( డేలుచునుండె న + మ్మహి తలంబు. 

చ॥ అతని, కులంబునందె విమ 4 లాయకీరి 'భగీరథుండు సం. 

సుత మతి పుట్టి రాజ్యమును + + “శోభిలు రీతుల" నేలుచుండ (గా, 

గతము వసిష్టమౌని పలు 4+ కన్ విని కొందలమంది మేదినీ" 

సెతి తిలకంబు చా(గి గురు 4 వర్యునితో నొకమాట యిటనెన్, ' 
' ag) 

చ॥ కపిలుని కోప తాపమున6 + (గ్రాగిన మత్కుల పూరుం+లెల గన్ 



“బాలకా రోడ మ గ్ర్రి' 

తేజ ధరణివర। వార -లొక్క స + ద్గతిని' పొంద; “నీవు కమలాసనుని' గూర్చి నిష్ష సద్చైయవి 

గొప్పతపము కావింపు-చే-, కము! ఫలంబు“ చింత 'వలదని' యకలంక గకీలుడనయె. 

శే॥ ఉర్వియెల్ల సుమం(త్రున థి కొప్పగించీ, తల(పునకు, ననువగ్గు హీమ 4 ధరణిధరము( 

జేరి పదివేల యేండ్లు భ + గీరథుండు, తపము సేయ విరించి ప్ర ‘ త్య మగుచు. 

చ॥ అరుదగు సీతపంబునకు + నందితి సంతస మింక సన్యునీ. 

శ్వరు కినుకన్ గడించి చెడు + చావును పొందిన నీ పితోమహల్్.. 

నరకము దాటి సద్గతి గ, నన్ దల (పొందిన వారి యస్టులన్స్ . 

ధర బ్రవహించు “దీవనది( 0 దప్పక గల్పుము కోరి యయ్యెరుల 

చ॥ సుర తటినీ ప్రవాహము వ క సుందర _పై( బడ దాని వేగమున్. ॥ 

గిరీశు. దొకండె సెయ నిక + గేకి మెడం గల చాయ నొప్పు భూ 

ధరసుత నర్దదేహమున + దాల్చిన యంధకవై రి గూర్చి. వ్ర 

వురు తప 'మాచరింపు ‘ మని యొప్పు(గ+ జెప్స్ విధాత యేగిన కా. 

తే॥ శివుని పదివేల. యేండ్లు సు, స్ట్ తపంబు, సల్ల మెప్పింప నతడు వ్ర ఛి సన్ను. డగుచు 

విష్టముం దీ ర్తు నని పల్క 4 నృపుండు పిదప, గడ'పె నైదు వేలేండు గం * గను ఏ) నుతింప 

ఊ॥ గంగ లతాంగి రూపమున. 4 గాన (గ్గ వచ్చి మహీంద్ర: 6 యి తపం. 

బుం గయికొంటి వేల? వడి6*+ బొంగేడు గంగ ధరం దిగంబడ ౯ 

గ్రుంగక. సె సెయవారెవరు? 4 రుద్రుడు పల్కిన దెక్కు_సక్కె_మౌ( 

జెంగక ఘోరమౌ తపము + సేయుము సీవరముల్ ఫలించెడు ౯. 

సీ? అని పల్కీ యరుగంగా + నా నరపాలుండు, చింతించి తనపట్లు + చెదరనీక. 
రేల జిల్లేడు మా + రేడు నుమ్మెత తయు, నిండి పసిండి వ 4 * న్నియ మెలుంగు 

జడ గల్లి నిర్మల జాత 4 వేదోజ్ఞ్వల, జ్ఞ్వాలాకృతుండై న + శంభు(గూర్చి - 

ధ్యానించి రెండువే + లైదు వందల యేండ్లు, కడు నుగ్రతపము పెం +-పడరంజేయ 

శతే॥ మెచ్చి కై కె లాసవాసుండు 4 వచ్చి యిచ్చ, యేది యన వినతుండయి ఛి నృపవ రుండు 

గంగ పొంగుచు( బల్కు- వా + క్యముల నుడువ, నగుచు నగధన్వియిటులనె + నరవరునకు 

స్ ఇనవం శ్యః యొకచుక్కా ‘ యేని. చింద(గనీక, పట్టికాచెద శంక + వలదు నీకు 

నని కటాక్షించి తా + నరుగంగ రెండు వే, లైదు వందల యేడు ఈ లధిక ఘోర 

తపము గావించి యం + తట( బుత్రములును పు,:ప్పొడి యోడిగిలు నీరు + కడకు గాలి. 
దినకరు కిరణముల్ 4 తిండిగా। దుదకది, వీడియు ముప పది 4 + వేల యేండ్తు 

తే॥ కరుణచేత జగంబులు + కరగి సురుంగ, గాఢ తప మొనరించె గం 4+ గయును దిగియె 

సత్యలోకంబు స్వర్గంబు 4 సంచలింప, మొరయుచు ధరిత్రి తల్లడం + బును వహింప 



60. కందబరామాయణము 

చ॥ హరుండును గాంచి మేటి జట + యందున( జింద(గనీక చుకై న 

వ్వర నది తచ్చిరో(గమున, వ ర్రితె నొక్క తృణాగమందునన్ 

"మెజ నిడు వాఃకణం౦బు (క్రియ 4 మిక్కిలి దిగ్భంను నొంద టే(డు, శం 

కరు డడలంగ నేల యని + కాజ'గ జాలిచె దల్చా భాగమున్. 

పీ॥ గంగ యయ్యంగంబు + రంగార భూరంగ, మునకు దిగుడు రాజు , ముందు నడచె 

సమసిన సాగరుల్ 4 సద్గతి వడయుదు, రను సంతసంబున + నతి రయమున 

నట ధ్యాన మగ్ను(డై , ' యమరు జహ్నుని యాగ, శాల నవ్వ౦క ముం + చంగ( గాంచి 

నాల్కలు చాంయచచు 4 నూల్కొనుకోపాగ్ని, చెంది యారం డట + చేత వారి 

శ్రే (తావివె చె గంగను శిష్య 4 తతులు చెలంగ, రాజు ప్రణతు(డె యాతని + (బసుతించి 
రా యా అద 

జరుగువృ తంబు వివరింప( + గరుణతోడ(, గొనుచు( బొమ్మని చెవినుండి + మునియవదలె 

చ॥ సురనది దూ(కుచుం గదలి +, చూ,డిన సాగర భూతిరా!ి వె పై( 

వంగ దుర్లతుల్ దొల(గ + వారికి, దివ్యులు భద్రరావముల్ 

"మొుఠరయ:[గ 'సన్నుతించి లలి6 4 బుప్వుల సోనలు రాల్చి రమ్మహీ 

వరుడు కృతార్తుందై మరలె. + (బ్రబ్బిన మోదముతో నయోధ్యకున్. 

చ॥ అలమిన యండగోళముల 4 కావలిదై కమలాక్షు ల్ కమల్ 

గొలిచిన కాల( బద్మజుండు * గొన్న శుభంకర పాదతీర రె 

తెలిసి భగీరథుండు గొని + తేర హరుండు శికంబునం గొసన్ 

బొలసి యిలాతలంబు( బరి + పూత మొనక్చెను గంగ యివ్విధిన్. 

తే॥ కడ(గి సాగరులకు మేలి +, గతులు గూర్పు(, దవముసేసి భగీరథ + డు దేర 

గంగ భాగీరథి యను నా, ఖ్యం దనర్చె,. జహ్ను చెవినుండి రా. జనె + జాహ్నవియన 

చ॥ అని ముని పల్క_ నచ్చెరువు + నందుచు వందన మాచరించి గం 
గను తరియించి యవ్వల *ని గట్టుననేగ విశాల పట్టనం 

బున వసియించు ధర్మ పరి + పూత చరితుండు పార్థివుండు .క 

న్గొని శుభవార్త లాడి తమ కుం గురుపూజ లొనర్చి పంప(గన్. 

విదేహదేశవరనము. 

సీ॥ నిద్దుర విడిన + సీరజంబులు (గాలు, పొలముల నారణ + పులు6గు' లలరి 

కలుప్పలు దీసెడి + కలుకుల శళుకుల, బెళుకుల కనుల నీ 4+ డలను గాంచి 

బేడిస.మీలంచు 4+ వేగ వచ్చి పొడిచి, బ్రమ పాటునకు బిడి 46 పడుచు. నుండు 

నురు విశాల క్షేత్ర + పరివేషితంబయి,' యింబొ విదేహదే 4 కంబు చేరి" | అల్ల! ఎ ౨ బెల 



“బాత కాండ ము.. 

శే కలుపుగా నూడ్చు కలువలు -+ -కంజములును, కన్నులం బోలెభూనరొ. ౪ గలుక్తులుదరి 

చూపులం ద్రిప్పికొన( బ్రియుల్. + సూచి విసుగు, :చుండు పొలములు విలసిల్లు  చుంటంగాంచి 

" సీ॥ అందలి తో(టలం + ధనకట్ట తూముల, “ధ్వనులు మృదంగ. ని +.స్వనము గాంగ: 

నరవిరి కంళకేళి +, విరు లంద మొప్పారు; "ప్రవిమల లసిత దీ + సములు గాగ... 

నరముల బోలి సో +'నలు'కాటు తేనియ, పరంగు 'పుష్పములె వి: పంచిగా(గ 

విరి దమ్మురీం'4 జెవి విందులుగా మధు, పము .లొనర్చురొదలె + పాటగాంగ. 

శే॥ సతత మల్లీ రవంబులు + (శ్రుతులు గాంగ, సకల పక్షులు గను సభా + సదులు గాంగ 

నెగడ( బురి విప్పి నెమళులు + నృత్యలీల, సలుపుచుండుట(గాంచి య + వ్వలికి. జనుచు 

సీజ కొలంకుల యందు మి + క్కిలి మన మలరించు, నంచయానల నడ + యందము*గని 
తమ చుట్ట లనుచు హం + సములు వెంబడి రాగ, గలకంఠకంఠులు * జలములందు 

పొంకంబుగా నాడ6* గుంకుమ పంకంబు, రహి యొడళ్ళంట ఐ + రస్పరంబు 

కలహించు ఖగముల. + గాంచి నదులయందు, నెనుముల పొదు(గుల + నెనయు రసము 

శే! తరువులకా మావిఫలములు + గురియు రసము, చెజకు గానుంగులందుండి + తొరంగురసము 

కేనె 'పెరల( గాఖెడి తావి + సోన రసము, తక్క. డెలినీరు లేకుంట + చొక్కికనుచు. 

సీ॥ కొండకొమ్ముల( బోలు + గురు కుచమ్ముల (వే(గు, మోవ + జాలక నూలి + పో(గుకంటె 

సన్ననా నడుములు 4 చలియింప వర్గంబు, వంటి చూపు లొలయ(6బడ( తులాడు 

నాట్యశాలల మృదం + గ ధ్వని కులికిలే, దిజ్రైలు మడుగుల( + బాణీ కల(ప 

వాలుగల్ దరి(టో(క + పాళల కుజుకుట, కజకు చూపు కటారు + లొఅల నడ(గ 

శే ముని(గి క్షీరాబ్ది ( దోయ ల + శ్రని దలంప(, జేసి నీటి పిట్టలతోడ( + చేతి బిగువు 

తెల్లగాజులు మరయ మ +4 దించి నీట, నాడు తలిరు(బో (డుల జల + (క్రీడ ( గాంచి, 

అహల్యా శాపము రక్తి . 

సీ హర్ష మొందుచు విదే + హారామముల( జూచి, వెలలి ప్రాకార సం + వేష్టితమగు 

మిథిలా నగరికొక్క. + మేటి యలంకార, మైపొడవైన ధ్వ + జా? వెలయు 

బయటి ప్రహరికి వె + ల్పల. వచ్చి నిల్వ గా, =, ర్తస్త్యోచితమ పతి + వ్రత గుణంబు 

పదరి పాడొనరించి + భర్తృ శాసంబున, రాయియె పడియున్న * రామ యపుడు 

శే॥ రాము పదధూ? సోంకం బూ + ర్వంబు మనసు, నలము నజ్ఞాన మత్తత + దొల(గ నెటుక 

శే రూపాంతరం బొంది + దేవు నెదుట(, బొలుచు జని -పోల్కి.( దొలిరూపు + దొల(క నిలిచె 

wm ఉ॥ క్రిందికి. గంగ దెచ్చిన భ + గీరథు వంశమునం జనించు నో 

సుందర 1 తృష్తిమె మెజుపు + చొప్పునం, గ్రేవ నొదింగి నిల్ఫు నీ. 



గ్ర క మమ రామా యణ ము. 

శొరదొవకంటి” 'యష్టపడి గ చెడ యొనర్చి
న: పాకవై: రికిన్. 

శగ్రందుగ్: వేయి కన్ను. లిడు. 4 (గౌతమ పత్
ని యహాల్య: నా జనున్' 

ఉ॥ తెంజడ 'లుల్ల 'సిల్లు ముని .+' కేసరి. 'యట్లులు. పల్క. విన్న
 శ్రీ 

రంబనివొసి సీఫతి. "నిక + స్వర పద్య 'దళాకు( డిట్లనున్ 

సంటిరి. 'యిట్టులొట'' గొత్రన' 4 'నెకొ్యా
ను: పూర్వ] కృశావరాధమా? 

యంజకం యప డొప్పిన స్వః యంకృత 
మా? యెలు.(గంగల. 'బఖ్క వే 

\ 

చ॥ అన.. విని భూరి. విజ్ఞాడగు + నమ్ముని యిట్లను. సదుణాలయా!. 

విను మును వ ట్రి(య్యూర్ధ్వ్యగత య. వీర్యుండు. గౌతమ! డింట లేనివే 

శను హరిణాకి చంద్రముఖి + లాలిత లక్షణ లక్షీతాంగి యొ 

వనిత యహల్యతో ( గలయ + వాంచ వహించె మనంబులోపలన్. 

చ తొలగ కహల్య యయాపులను ౪ "రూపులు మార. నిశాత సాయక్షం 

బులు..మది గాండగవిజ్ఞ తయు.. + చోవ. మదిం గ్రల యారటంబుచే 

నలయళునున్న యిం(ద్రు( డొక 4 యప్పుడు సాహసవృ త్రి నాగృహ 

సులకు వియోగముంగొలిషి + + చొచ్చెను గౌతి మవెషియై యటన్. 

. చః. ఇరువురు చేరి కామ మను + , నింపగు నాసవ మానుచుండు నా 

తటీ నిత డీంద్రుల డంచెజింగి. 4 “ధర్మ మధర ము మానసంబునం 

వరయక సమ్మతించి చెలి + 'యంగజ సౌఫ్యామయలందు 'దేలె న 

త్రరుణముసన్ మునీశ్వరు(డు + త్ర త్తి వచ్చె గృహరబు చేరంగ్గన్ , 

చ॥ విలు పని.లే కమోఘముగ6 +. బెంసజి( దిట్ట వరంబులిచ్చి వే 

లుల యెకిమీని 'జేయంగ్యల +. ప్రోడఃడు గౌతమ మౌని డాయ రాల" 

దల(గక లోక 'మెల్లెడ స దా చెడకుండెడు నిందంగొన్న "య 

'వ్వెలంది వడంకి నిళ్చె బల' +. భేది చనం దొడ[గెన్ బిడాలమై. 

చ॥ అనుపమ నీలిశాలి యగు... నమ్ముని కన్నుల నిప్ప). లుర్ల(గా 6 

గనీ కత_-_యంతయుం దెలిసి +: కార్ముక వీరః భవ త్కంరచ్యుతో. 

(గ నిశిత కాండముం జెనయు.,* ఖండీత వాకు?,_లరో. శ్రపించె వ 

జ్రిని పది ,నూర్ల యోగుల. శ. రీరము నొందుము యంచు నత్
త జీన్ 

శ; ంకణములో శాప, ఫల మొంది.౪- -జంభభేది,, యెల్తిదంబగు లజ్జతో + నేగు పిదప. 

 జెలువ గని వెలనవెల(డి. చే rs 'ప్ట్లలను పొంది; నట్టి నీవును శిలవగు.. + మని. శపించె. 

స్కీ మౌని కొళ్లం బడి +, మడి యో మునినాథ!, మన్నింపు మీ “తప్పు, 'సన్నుగావు 

పిన్నల తప్పుల 4. (జెద్దలు సెశుట, తగునని నీతివే 4 "త్తలు వచ
ింత్తు! 



రని వేండ జ్వాలల ౫ సార్బు “రుద్రుని: “పోల. గుద్దు (డై-కను: మున్ శ రురడు-నరత 

సతియెడ దయతో బ్ర "సన్నుడై. వనమాలి, రాముని ' శ్రీపోద ఈ రజముసోశ-. 

'శే॥ నీయథారూపమొందుదో: + ;నెలంతయనియె; నింద్రు(గూన్ని న్లిలింపులుముని ౪ యెడకువచ్చి, 
వేడ నతని యోనులమాన్నీ: + వేయి. క్షనుల,.నిచ్చి సంపె.నహాల్య్య -ర్గా+,య్రిగను పడియె 

సీ! ఇది గత వృత్తాంత 4 మిక :లోకమున- నెల్లు ప్రాణులు, సుఖముగా + గతువం? గాక 

దుఃఖ కారణమును థి" "దోరయునే?- "జగములు వూ చే బిల్లూని * నిలిచి యుండ . 

కర మహిమంబును + గంటి నచ్చట నంజ, న్నాద్రి(టోల్. తాటక + నడచి నపుడు, 

శిల యౌచు దిక్కులే-*. కిల. బడిన 'యయహల్యమనుప నిచ్చట. నధ (ఘీ 4 మహిమ(గంటి 

తే॥ అనుచు నిర్మల గుణు(డు, వ 4:ల్కినది వినుచు(,.దళ్లి! సత్తి,క్షరుణింప 'నాః తని భజింపు 

గత ముదల (చిచింతింపక. 4 (బ్రతుకుమనుచ్చు, నామెశకైఅ(గెరాము(డు -వార... + అవల(దరలి.- 

సీ! ఘన తపోధను(డగు +ఒగెతము నాశ్రమ, స్టలిం జేర _దత్ర్తసవి *. 0. జాని యంత 

నతిథుల( గని విక + సిత మనస్కూండయి, “మెదురేగి తెచ్చి స + 'మ్యుదమృుత్తొడం 

గావింవ( దగిన స + త్కారమ్ము లొనరింప, -గాధేయుం డాతని + గాంచి పలికె 

నంజనాచల లీల శారంజిల్లు మైగల,... శ్రీరాము సద. రోజ. శీ వహించి మ 

కే॥ మాలతీ లత బోలిన , మధ్య మొప్ప, నా.యహల్య పూర్వాకృతి + + నందె నీవు 

నెద దొనగు మాయుసతిని గ + హింపు మనంగ, 'బిమ్మ( బోలిన" “యమ్మని. గ "సమ్మతించి. 

చ॥ తమి గొను సద్దుణాళియు ' ను .*దారతయుం. గల రాము. డంత, గొ 

తముని పదాద్దిమల్. శిరము + దాంకంగ (యొక, ప్రదక్షీఖించి. యు 

_త్రమసతి నా “యహల్య ముని 4 తల్పజు 3వసముం బొనర్చి మో 

దమున యతీం ద్రుతోడం దన + తమ్మునితో నటనుండి'.పోవంగజా. 

10 మిధిలాదర్శన పట౯ము. 144 
ఉ॥ లక్షణ లక్ష్య యెన కమ + లాసతి కంజము వీడి నా తపం 

బక్షీయ మై ఫలింప నిట * కర్మిలి వచ్చి జనించె గాంచు మో 

రాక్షస వైర్: 'చేకొన గ రమ్మని య మ్మిథిలా పుఠంధ్రి సం 

శిషీత "రతి. జాంచు తన చేతులనం జలీయించె. డెక్కె_ముల్. 

చ॥ ఇతరు లనర్లు లంచు( దగ * వే తగుదొత్యము సేయ లోక, సం 

స్తుత సుగుణొకరన్ భువన' + సుందరి జానకి 'బెండ్రియాడ నం 

చిత తను(డైన రాము! డీటు 4 + చెచ్చెర వచ్చెడి నంచు నచ్చరల్ 

జతవడుచు౯. నటించుక్రియ + సౌధములందు ధ్వజంబు 'లాడెడిన్. 

“చః హారి కిరణంబులున్ మలు (గు ‘ లె గగనంబును శీరవార్తి యక 

పరుసున గానరా నుపరి. థై భాగములందు పటంబు తొత్తుగా. 



44! క 00బరుమాూంయణ ము 

రగ్అలుచుం,, డెల్ల న్లైటమొగులునః గుంపుల దా్యకుచు నాని (శేనయై 

హృరువగు. ధూప 'సంతతుల. + నాటుట వారలు. గాంచి. ర్రయ్యేడలా., 

చః. అమృతము గుంచె ““నద్దుకొని , “"యంగజు( డంగములకా. లిభించు:నే.. 

" ) శ్రమరక'చూచి చూచి [భ్రమ + మందుట చక్కగ నెగ్గలేని సౌ. 
రమరిన జానకిం బడసి. + నందున. ర్తిష్యై వసించు తమ్మి. చం, 

దమున వెలుంగు 'స మిథిల + డాసిరి లోనికి జొచ్చి.రంత్లటన్, 

చ॥ నుడువుల తీ ఆెజింగిన ఘ + నుండగు- కుంభజుచేత ౯! దావ (గాం 

"బిడిన మహాోల్ది చందమున 4 భంబులు పర్వు నభంబు చాడ్పునన్ ' 

బెడయగు' శోశొంకఫాలలును + వీరులు వేసట. బాజవై వగా 

'గెడసిన భూషణాళి-గల ౪ గీములు వీదుల( బోయి. “రంతటన్. 

చః నడచిరి యంకుశంబుని క అంగన్' కొండలిల బోలు నేను.గులో ' 

విడుచు వదాంబుధార లొక + వెల్లవయై 'తురగాల: నుర్వుచే" 

వడి నొక మార్చు చెంది రథ 4 వర్గము లెప్పుడు సంచరింప(గో 

నడుసయి దుక్కిమై బహు ద” శారతరము ల్గొను' రాజ ' 'వీభులన్' 

చ, .నడచిరి రెండు, ర్రక్కల: ఘ+ నంబగు, డమ మొకింత తెంపు, లే. 

కడరి యనంగసంగరము 4 నందు. పెనంగి యఎంగు బోట్ల శై 

వడినె వియోగ బాధ గల పల్లివపాణులు కినీం డ్రెంచు పూ 

వడముల( 'దేనె యోడిగిల- 0 పంకము నాందిన రాచపీ దులన్. 

శ కర పల్లవాంగుళు ,*-లొర్వయ. జనించిన, వీజారవ్నము చెవి శ వీందు శ్రీయ . 

శ్రావ్యంబుగా బాడు 4 సరసిజాత్లుల గీతి, కా భావములు మది + గరయ చుండ 

గంధీరమగు చృుదం +'గ ధ్వనుల్ పొందిక6, జెలంగి మిక్కిలిగ ఘో 4 షించుచుండి 

హసాభినయమున + కనువుగా నయనాభి, నయము నయంబుగ + నడచుచుండ .. 

'శే॥ నయన నటన కుద్దిగను మ, + నంబు, వోవ, భావ గతులును వెన్వేంట(. బర్రుగులాడ 
నున్నవో లేవొ యను కాను 4 లూంగి యాడ, లలన లాడెడు నాట్యశా + లలను గనిరి. 

సీ! పగడాల, బోలిన + జగడాలు గెలలును, మరకత ఛాయల + వజలు బోదె 

లలరిన పో(క బూ కులలోన 6. బొడవుగా, దేలాడుచుండు 3 ను: .య్యాలలందు. 

_పాపజన్మముం బోలి + వచ్చుట పోవుట. యెడతెగ-కుండ.గా + నడరు చుండం 
దిడతుల సన్నని 4 నడుములకో యన, _భమరముల్ + 'ముపరుచు; 4. ,బరిత్తపింప , 

ే॥ యువకుల మనస్సు' లబ్లయు. ‘- శబ్రాత . లూ(గ, నాకవనితల౮ గాల్ట్రవ్వు.. +. నయముదోోవ 

మింటికి ంగాబ్ల చాయచు 4 మీటి యెగసి,. యూప వారల 'బాగోగు .* 'లోలీ6 గనిరి:.; 



బాల.కా,౦డ, ము. 

ఉ॥ మేరకు మీజు .రత్నమ్లులు + మేలి, .కడానియు. నాణి ముతత్తెముల్త్. 

వారణ్బదంతముల్. చమర .4 వాలము పీలియు. దావి, కజ్దల్గున్ 

వారి కృషీవలుల్ గనిమ + వారక పోయు దరుల్ గలట్టే కా 

వేరినివపోలు. నంగళులు 4 సెక్కు గాంబీరి: వారు 'ముందరన్:' 

ఉ॥ కామశరంబు కవ్వము ర కంబున( గాడ నసూత్కర్యబుం బోల్ 
డమ. గలట్లి .కాముకుల థ రీతిని భూమిధర ద్వయం దనక. / 

సామజముల్ పరస్పరము + సంధిలి తొండము లెత్తి కిన్కతో 

డీమస మొప్ప బోరుటలు + 6 తేంకువ( గాంచిరి వార 'అంతటకా.. 

సీ॥ పడుచులు వాండి గో... ళృడరు చిగురు, గేలు, నొవుల(గ వీజీయ 4 చవల. బట్టి 
యొడిసిన కల్లు నా*+ నొష్పునక కమ్ముల, చాయగా ,దంత్రుల గ్రుతి. 4 చక్క ( గూర్చి 
హస్తాంగువల తోవ 4 నకుల వోవంగ, నక్షుల దరి హృద'* యములు చనంగ 
వెలిదంతముల కాంతి | వెలువడ గ్రవంశ పే, యంబుగళ€ "చేటభా , వంబుతో డ6: 

కూ 

మిం ? నక క్రావీ,? నడచి చి రమ్మవ్వుడను. రాచ 4 నగరి వీధి. 

పీ! కుమ్మరిచే వడి 4 నిమ్ముగాం ది దిరుగు చ, క్రము వోలె ర్హత్రన + గాగ దిరిగి 
"పెద్దలతో ( జేయు 4 పేరిమి చెలిమి నా, నడ్తుమరతరంబున! 4 4 "గోడకు విడక 
జ్ఞానుల తలంపుల, ళీ 'చందమ్ముగా గురు, మతి నిశ్చులత్వ వే మె -మజిక “గలిగి 
బ్రహ్మంబుభాత్రి ర జ ర్మంపు జకువులకు, 'నిటిటిదని" సురత 4  యెటు'గ రాక 

శే వె(డి క్తి శ్రముల్ట్ మొగముటు 4 పట్లు జీను, పిగిలి కుచ్చులుమున్నగు శీ సొగసులొప్ప 
నురుగు లూడ్వు్తు నే డై 64 బరుగువాజు "మేట్వారువేముళ గాంచి + మెచ్చిచనుచు. 

ఉ॥ జాచిన యీ:'పెలున్ వ౪పు + రాయని. విండ్లు. శిలీముఖ ధ్వన్గుల్ 

'మోచిన నీల కుంతలము * "లుకా నులి కొనులు దాల్చి యెప్పుడు కా 

"ెంచిన కందు నీగి్ వ దుణి 4 సధ గవాక్షములందు సొంపుగా. 

దొ (చిన చంద్ర వింబదయుల౯ దూకొని కారచిరి వార లత్ర జిన్ . 

కవిరాజ! ఒటికహ గిన్నెల ఓ బోసిన కత సు; వాస్తన వీచెడు తే ఉట ట.కలుణ 

దిటముగం ద్రావి బయాడు నవ్వునం + దీరు తడంబడు ప పల్ములకో 
స్ఫుటకుయి జ డాంగని నెయ్యపు టల్క_ను 4 పొల్పుగః దెళ్సెడి చూడి. వగల్ 
పటువగు' కె-ః ప్ప వెలాద్చ జెడంగగు.* పద్యనికా యము? గాంచి 'రొగిన్.. 

మానిని! కాయ సుఖంబు ,సమంబుగ( జెందియు(. + గాముక పి విమోహిళ తులన్ 
జేయుచు. టై . వెలయుం గొను వేశ్యల 4 చిత్త మనన్ స్పటికం బన6గా. 



కందరామాయణము 

నా యెలనా(గల కాటుక బూపుల + నచ్చము నల్లనివై రయి6 గెం 

జాయ( దనర్చుచు రంగుల మార్పుల 4 జానగు బంతుల గాంచి రొగిన్. 

కనిరాజ॥ కడియము లుంగరముల్ మణి చేరులు + కమ్మలు వీణలు వస్త్రములున్ 

బడలుగ6 బందెము లుంచి సువాసిత + పాశము లూ6గంగం గుక్క మొగం 

బడ రెడు స్ఫాటిక శారులు రక్తిమ 4 నంద! గరంబుల( బట్టుచు ను 

కడమగు నీ(పెల6 బోలిన కన్నుక * కన్నెక లాడుట( గాంచి రొగిన్, 

చ॥ నరినము లుత్పలంబులును + నాయును తీవియ లాకు లెజ్టనా 

ఫలములు సెకతంబులును + వాలుగ బేడిస మీలు( గోకముల్ 

వెలవెల పోవ(గా దమకు 4 వేలుసదుల్తగలేని యంగముల్ 

గల చెలు లీ,దు డిగియల. + గాంచిరి 'పెక్కులు వార లతథిన్' 

చ॥ అతి చపల స్వభావమయి + యచ్చటి కిచ్చటి కీడ్చు నింద్రియ 

(ప్రతతికి లోంగి పర్వులిడు + భావము భాతి6 జలించి వింతలౌ 

గతుల జరించి మై నలందు + గందపు. బూంత రవంతయేని సం 

చ్యుతి గననీక కత్తు లను + వొంద(గ6 ద్రిప్పెడి వారి. గాంచుచున్. 

చ॥ ఇన సమ తేజులన్ గొతుక + కిచ్చెడి వారల భర్లు కంటి ని 

పున బడి లక్కయె కరంగి 4 పోవని మారుల విల్లు దాల్చు శె 

అని కరముల్ గలారి నుడు + రాజ నిభాస్యల యల్క_( దీర్చు ప 

ట్టున( గడు నెట్టనౌ తలము  డుల్ గల వారల. గాంచి రంతటన్ 

ఉ॥ చక్కెర పాగు( టోలిన వ + చస్సులు చిల్క._లతోడ'( బల్కు-చున్' 

మిక్కిలి సిగ్గు నొంది దివి 4 మెల్తలు 'వెల్వెలం బాటి సూనముల్ 

చక్కటి. గోయు కేకి. మయి + చాయలతాంగుల కంచ లోడి లో 

(సుక్కూ6ంగ6 జూచి తే(టి గమి + కోల్చు వనంబుల( గాంచి రొక్కెడన్ 

చ॥ అమరులకున్ వసింస( దగు + హారి హిరణ్మయ సౌధపాళి య 

చ్చమరిన నీడలో దివము + నందము నచ్చట( జూపి గంగ చం 

దమున గభీరమై యరి వి + దారుని యంతిపురంబు చుటు కు 

డ్యము( బరి గొన్న కందకము + నంతట. గాంచిరి వారు డాయుచున్ 

ఉ&॥ పూవుల తావి మేల్ సవురు 4 పొన్ను మెటుంగును తేనె తీపు సం 

భావిత సత్కవిత్వ పరి, పక్య రసం బుపమిల్లు రాజక 

న్యావలి యున్న యోవరుల + హంసలు గుంపులుగా నటింస సొం 

పె విలసిల్లు ముంగిజల + నంతట. గారచిరి వారు డాయుచున్ 



బాలకాండము, 
67, 

సీతారాముల పరస్పర వీక్షణము 
చ॥ పొగడ దొడంగుచో బలుకు + బోటి మగండగు (బహ్మయాదిగా 

మిగిలిన సత్క_వీంద్రు లుప + మించి వచించెడు లక్షీయే స్వయం 
బుగ విజయంబు చేయ( దన 4 పోణిమి( బల్క.(గ నామె దక్క వే 
అుగ నుపమాన మారసి యె + జుంగ( దరంబె? నుతింప సాధ్యమే? 

మ॥ గిరిజాద్యు త్తమ సాధ్వులుకా దలలు కే, లీలించి (మొక్కుంగ.6 ద 
గ్గ రహిన్ సద్గుణరాశియౌ జనక రా 4 ట్కన్యా విలాసంబు ని 
రర వర్యుల్తిలకించి సౌరు ఫొలిమే 4+ రం గాంచ(గాంకించియే 
తెజిగం'ప్లెతిమి రెండు కన్నులును బాం + తిం గానలేవండ్రు సూ 

వూ 

ప్ హరిణంబి( గూల్చి “పీ , రందిన కుంతంబు, కొఠీ యలవా'బైన * యలు(గు వాలు 
వెనుదీయ వాలుగల్ 4 వెజిగొంద( జలియించు, కను లొందు జానకి 4 కవ్వపు మల తిరుగ( గో యని యార్చు +, వర దుగ వారిలో, గాక యా కుద్దాంత 4 కాంత లచటః చు థు గాంచిన యమృతంబు 4+ కరణి నొప్పినయది, యిక్క_న్య( బోలు వే; తొక్క కన్య 

తే॥ నొనరుపు మటంచు సురలు చె , డినను (దిహ్మ, వలన నికనైన సృషింప వలనుపడునొ ? 
రు అమృత భుక్కులు బతిమాల + నవీయేని, యిచ్చు సుధ దక్క. వేజెది 4 మయూయ.జాలు? ధి ద తే॥ వలచి వేల్పులు తడవు న + ప్పరస లెల్ల, సీత మేనియందము(గాంచి 4 సిగ్గుపడుచు ( 

గంది కుందిరి వారి మొ 4 గంబు లనెడి, యబ్బ మండలములకు నె, లపుడు పగలె ' 

౧ 
'శ్రే॥ ఇమ్మగువ పంకజమునుండి 4 యిలకు రాగ, "ఘోర  తపవమ్నానరించిన + వారు సురలొ? 4 జగ మొ? విప్రలో? న్వర్గమో? + తగవొ? యెదియొ?, దీని నిజము నిజంబుగ + దెలియలేము. 

చ॥ అరయంగ వేజు వేజు పను + లందని సుందరు లండ నిల్చి యో 
వర మృగన్నేత్ర। త ల్రి॥ మధు + వా: యరుదొ నమృతంబ: యంచు సం 
బరమున దూరప్పం బువుల( + దిజ్ఞను హర్వుగ, జల్లి నిల్వన 
వ్విరులపయిన్ గమించు నల్సి + వేణి సుఖంబుగ 'మెల్ల మెల్లనన్ 

చ॥ మృదులపదంబులకా బసి(డి + మించులు గజ్జెలు దాల్చి కౌనునన్ 
వదులుగ మేఖలన్ మెడను 4 నా(డెపు(జేరులు పూల మాలలున్ 
ముదితలు కూర్చి కాంచ మెజు + మీల్ 'శతకోటులు సేవ సేయ నొ 
ప్పిదముగ మించు రాణి (ప్రభ 4 వించె ననం దగి సీత యొప్పెడున్ 

_ఉ॥ చంపెడి కుంతమున్ శమను. 4 జక్క. (గ గెల్చును గెల్చునంచు వీ 
రంపు నుడుల్ వచింప( దగు + రాణ వెలింగెడి కన్నులొందె వ 
ర్రింపంగ వీలు కాని వవి +.నిల్వున( గాధ్రిచిన పర్వ తంబులున్ 
బెంపగు గుండ్లు గోడలును 4 పిల్లుం గరంగి ద్రవంబుగా నగుళా 



68” కందబదరామాయ'ణము. 

శా॥ (పేమానందము' గూర్చు నేత్రములకున్ :॥ వీక్షింప(గా.( బం
డువై 

యా మోగంబును పెంప నెల్ల. రు జలే + జాకుల్ .గనం గౌతుకం.. 

వీమాడి_౦ గలిగించుటన్ జెటలకే , యింహె సుధం బోలు :కౌం 

సీతరామునకు 4 నే తాత గ్యముం గూర్చునో 2. 

ఉ॥ భూషలు కుండలాదు లవి + మున్నె సువర్షము( బోలి శెత్యయుం 

న సీ రోష చేయు చూపు గత 4 పొలుళతో సల ఎవడ వె 
— వూ 

తామతలిక 
ఇ లే 

కీ 

న శ న క డొ సూ ce జే సాస్ ప్రస 

యోషలనిు? సుభ ధా(ర్రినులి 4 యు-తిలన యు యువి వానుర ఇయు 

గ్ఫూషలు మేటి బ్రాషబము + బొందిగవె విలసిలె సంతయున 
' యా ళం ॥ 

మొందు సీకో, యట్లు నిలు వ నిర్వరకన్ను + లరసియొకట. 

గాంచె రాము: డు పనయు. + గాంచె నతని 

ళల ఇ ఖ్ 

తే! ఊహ కరుదెస సౌంచర్య శీ 
వూ 

ag, + పంద కెలువులు + వలంతవొంి న? 

చ॥ జనకరజ చూచు చూపులను + కాణ విఘ రణ కంత యుగ్మవ 

ఘన బలుడెన రాము భుజ 4 కాండములకా దగ వ్రాలెఫ బ్లనన్ 
యా 

ధ్వనిగొను వీర మద్గియలు + దాల్చిన రాముని చూపుందేం( చు (వా 
అ “ 

"లెను జలజాత సద్మ లవ 4 లీ లలితాంగి ముఖ నాంబుజంబు'పై 

చ॥ వలపు వహించు చూపు లను + పాశముచే నిరు మానసంబులున్ 

బలముగ లో:గి లాగంబడ + భాను కులాంబుధి సోము మానసం 

బల జసగకాత్యజాత యెద + యందు వసించెను పీత మానసం 

బల రఘురామచందు నెద + యందు దగుల్కొనె( జిత్రవె ఖరిన్ 

చ॥ కన నడు మింత లేని జన + కభు పు త్రి]యు శుద్ద మూనసుం 

డనఘు(దు రాము.డుం గలిసి 4 యంచిత మైన తను ద్వయంబునం 

దునిచిన యొక్క ప్రాణమన + నొప్పిరి; మున్ను సుధాబ్లి శేష శ 

య్యను జత వీడి యిపుడరు + దంద:గ' జేరుట( డెల్చ ౩ క్యు మే? 

ఉ॥ అంతము లేని సుందరత + నందిన రాముని గూడలేని హ్ 

చ్చింతను గుంది సీత యొక 4 చిత్రపటంబును పోలి యుండె( బే 

ర్వంత . దలంపు బెట్టు చెలు + వంబును దార్జ్యము వెన్సడన్ మహీ 

కాంతుని పుత్తుంండు౯ా దససి + కౌళికు వెంట(జనెన్ మజు౦గుగాన్ 

సీతాసంతాపము. 
కే॥ అట్లు వనమాలి కనుమలు( ౪+ గొ గై నయంత , వెడదయను మదద్విరదంబు 4 దృఢత యనెడి 

యంకు : "ము(ద్రోచివై చె స్వే + చ్చానువృ త్తి, సీత యా(డు(దనం బెట్టి * స్థితి భజించె? 

చ తనకు రఘూ త్తముం డెదురు 4 దార్కాన సీత మనంబు మేను స 

ల్చనిదగు పోగు వంటి తన + జానగు కౌనును పోతె నూ6గ:గా 



- బాలకాండ మను. 

దనుకుచు గాల్వవంటి కను + దమ్ముల త్రోవను లోనికేగి ప 
ర్వెను మరుబాధ దుగ్గమున + వీడిన చేమిరి పర్వు:'కై. వడిన్ 

ఉ॥ నొచ్చును రానురాను గడు + నూల్కొ-ని వర్ధిలు కామ వేదనం 

బచ్చుగ. జెప్పలేక యెద 4 యందెయడంచి కలంగ, మారుండున్ 

హెచ్చుగ మండు కుండమున + నింధనముల్ మటిీ వెచు పోలికన్ 

(గుచ్చెను' వా(డి పూవుములు 4 కుల్ ధరజాత మనంబు గాండ6గన్.. 

శే॥ నేయి పూయక నిప్పున + నేయకుండు, వాడి యీంజను పోలి శ + వములం దాంకు 

కనులు గల సీత కురులతో + మనసు జాబు, వహ్ని బడిన పూలతవోలె + వాడిపోయె 

'తే॥ ఉలియు మేఖలను ధృతిని శ వలయములను, వాడు మనసును తెలివిని 4 వపువువన్నె6 

దొర(గి జానకి, వేల్పులు + తరవంగలిమి, విడిచినట్టి కడలి. బోలి + పేద యయ్యె 

చ॥ నగలునువీడ నాణెమగు + నానయుగూడ నొయార మందముం 

దొగడుగ( బూండ మారు విరి + తూపు స్తనాంతర ముందుగా(డ( దీ 

పగు నసువుల్ తపించి యురి * యాడ మొగంబును వాడ( గాంచి వే. 

మగువలు జానకిం గొని శ, మంపడి లోనికి నేగి రంతటన్ 

Gl కమ్మల( బట్టి మింగు గమ. , కంబున వచ్చిన మీల( టోలు నే 

(తమ్ములు గల్లు జానకి ప. దమ్ముల గేలను పో లి వుళ్ళ మొ 

తమ్ముల నొత్తగా. 'బఅపి + దండిగ. గొజ్జ (గి నీరు చల్లి శ్ర 

త్య 'మ్మెకదొట్టు పానుపున + నల్లనంఢేరిచీ రంత. మైథిలిన్ 

చ॥ గిరిసెన( బోలి మంచునకు( + గీడ్పడు తూండ్లు గలట్టి కొత తా 

మర కొలశున్, గటారి కన + మాటని రాహువు మ్రంగినట్టి చం 

దురు సరి పోల్చ(గా( దగిన + తోయలి మైథిలి తావి విచ్చు (క్రొ 

వ్విరి తలిమంబునం దొడలు + వేసట( జేర్చేను వెచ్చ నూర్చుచున్ 

చ॥ చినుకులు పర్యతా(గమున( + జిందిన సంచున( జూచుకద్వయిన్ 

గను(గవనుండి ముత్తెముల + కైవడి బొట్లుగ నశ బిందువుల్ 

చినికెను; వింటి కోపు లలి + జెన్నగు నెన్నుదుటన్ జెమర్చి క్రా( 

గు నెసటినుండి లేచు పొగ + కోపగు నూర్చుల మాసె( బిమ్మటన్ 

చ॥ నిలుకడయై బలిష్టమగు + నెమ్మది గల్లియ వే(టకాని తూ 

పుల నిల “గాలు నమ్మిలిని పోలిన యాయమ కాంగుచున్న లో 

పలి మదనాగ్నిమండి పైగ 4+ వాజంగ మిక్కిలి వాడి వత్త లె 

మలంగడు పూ లతంబఠె (శ్ర + మంబున((గుంగి యొజుంగె. బాను పె. 



ఫొంకురముల్ మపోష్మ ,మని + యవ్వల ద్రోయుచు రత్న దీపముల్. 

పొంకముగా' నిసిం బవలు + పోలికగా నొనరింఛి రా సఖుల్ . 

చం దో దయము 

చ॥ వలమగు మందరంబు ఫణి 4 పాళమునన్ విగియించి సం ద్రమున్ 

జిలుక(గ లేచు రత్నములు. 4  చిన్ములా రిక్కలకం"టె మికిి-లిన్ 

వెలుగ సురాసురుల్ తరచు వేళ సుధామయ హేమ పాత్ర వే 

వెలలిన లీల దోయెం గడు 4 వెల్లిన జాబిలి నల్లయంబుధిన్ 

చ॥ అజు( డొక తే(టియై చదువు + లంగముతో( బఠియింప విచ్చె నం 

బుజ మొక( డద్ది మున్ను వట + భూజ దళంబున బండి యా(కటన్ 

గజిబిజి గొన్న కై న్ వడి జ +.గంబుల లో(గొను వాని నాభియం 

దు జనన మందె నంచు బగ. + దోయధి యబ్దుని గాంచె నాందగెన్ 

ఉ॥ చుక్కల గుర్తు లుంచు క్రియ. 4 జొక్కం-లు మిక్కిలి పిక్క-టిల్లె న 

 ద్దిక్కుల( గమ్ము నిర్త (6 గబ + శించిన వెన్నెల గుంపు లప్ప తొ 

లక్కి నెసంగు వెండి కల + శంబున ప్రక్కను పో(క పాళ నా 

నిక్కెను సీత కియ్యదియు + నెంజిలి నెంతగ( గూర్చునో కదా? 

du రక్తి గల నంజ యను చేయి + రమణ జూటి, యిరుల (మింగివెన్నెల లెల్ల 4 యెడల. బర్వె 

ందకిత పాపు(డె నిరతాన్న + * దాతయైన, విభుని. విలసిత సత్కీరి + విధము నంది 

చ॥ కడలి తరంగలం బొడము + కల్వల టే( డను శిల్పి 'వెల్లులన్ 

పొడవగు శేలు సాంచి మును + పోషణ చే సెడు వెన్ను నాభిలో 

బొడమిన యండగోళములు * పోయెను ప్రాంతగ నంచు జ్యోత్స్న యన్ 

దడమగు వెల్ల వేయు క్రియ + దార్కొంనె నెల్లెడ ( గౌముదీ తతుల్ 

చ॥ విడక వసించు లక్మియును + చే రులివుం గల తేంట్లు వీడ (గా 

ముడి (గెను వాడి జేకులును + మూ(త వడంగ సరోజ షండముల్ 

విడిగె. దొగల్ మహా ప్రభువు + పృథ్వి నయంబుగ నేలి స్వర్గముం 

బడసిన యంత నల్చ్ప నర + పాలకు లౌదల లెత్తు కె వడిన్. 

తే! ఇరులుగా వచ్చి లోకంబు లెల్ల మ్రింగి, వఅలు నల్ల నిపష్పున లేచు + బాడదింది |! 

మాయియగు వనమాలి మె + చాయకోడి, యడలు కడలికి నాకును + చెడుగవై శ్రే? 

తే॥ కడలిలో. బుట్టితివి చెడు +, గరివి కావ, అంబుజాలయతో నమృ + తంబు తోడ 

జనన మొందితి 'వెవరిని , చంపకుండి, నన్ను కాల్తువే యని సోలె 4 నలిన నేత్ర. 

* తిరు వెణ్టెయ్ నల్లూరి జటప్ప కీరింటో లె అని మూలము. 



బాలకాండము, 78, 

తే వెన్నె లనెడి.సమ్మెట నీల 4 వేణిచనుల, .పెంబడంగ. వేడి నిష్పునం + బడిన హంస్సి.. 

' వోలె నోర్వక చెందమ్మి + పూల పాన్పు, మీంద. బడి పొరలుచు నుండె + మోదము వడి, 

తే॥ దొందడిగ6 (గమ్ము వెన్నెలల్ 4 ౪6 తూలీ తారకం దలడిల్లి యుడికి సొమ్మ 4 సిల్లి బాను 

వాడి చెందమ్మి టేకులు 6 మా(డిపోయెం, గీరవాణ దేహము చాల. మాటీపోయె, 

తే॥ చెలులు చలి కలపంబు పె. థి జేర్చునంత, సీత మలి యింత యుడుకుచు( 4 జీ(దఅ గొనె 

వీవ వీవ6 గుచంబుల 4 'వే(డి యెక్కై; మదిని మదన వేదన శేది 6 మందు మహివి?. .. 

తే॥ ఒడలి నుడికించి కామాగ్ని 4 యుబుకుచుండ(, గిసలయములు పుప్పొడి చిందు 4 

వేసివాడ(గా వానిని 4 డీసివె చి, మార్చుచుండిరి తల్లి (పే + మంపు( జెలులు, (ప (ప్రసవములును 

తే॥ నుందరంబై న శువ్దాంత 4 + మందు విరుల, శయ్య పె సీత యీరీ 3 + శ్రమల నొంద్ల( 

గలికి మించు మెసంచును శీ గాంచినటి, రాము(డెటులుండె(జూత ము + రండుపొదము 

-త్రే॥ అటువారు మువ్వురు చని + యధిపు(గాంచ, నత(డు సత్కృతు లొనరించి + యమరనాథు 
సదనముం బోలు చాంపేయ + సౌధమందు, విడిది చూపంగ మదమృుతో + విడిసిర్రచట 

తే॥ అచటి కేతేంచె నతి బలు. 4 డై న 'రాము, పొదధూళిచే( దొలిరూప్ప ‘ వడసి నట్టి 

మడ (తుక యహల్యకొడుకుస + + మ స్త తపము, లొక్కరూపొందెనని చెప్ప 4 నొప్పువాండు 

PET కానిపించు మునిని + గని మహోదారుండు, (మొక్క సుగుణధను(డు + పెక్కు_శుభము 

లొనరన్ దీవనలు స 4+ మున్నతి(గావించి, గాధిజునకు “నెటి(గి + గారవమున. 

క॥ గొతమ పుత్తు) (డు కౌళికు(, గౌొతుకమన( గాంచి మీరు +, కడ(క నిటకు 

నే తపము చేసె నీప్పరి, నా తరమా తెలుప మౌని 4 నాథా! యనంగకా, 

క చల్లని పద్మాసనమున, నుల్లసిలు పితామహుండె + యుషమకు( దగి రా 

జిల్లు , తానందుని ముని, తల్ల జుఃడగు కౌళికుడు ము + దంబున( బలికెన్, 

క॥ దీరచరిత। వినుమ4 మహో, దారుండీ దారకుండె + తాటక యుసుజుల్ 

చేరుగ నా యాగము పెం, ఫార(గ నీతలి శాప + మరిదిగ( దీర్చెళా. 
ae] 

ఈ॥ అరసి యిటు పల్కు- కౌళికు, నరసి శతానందు(డిటు +, లను మునిచం ద్రా।ః 

అరుదగు నీదయ గలుగ(గ, నరు డెయ్యది విజయ శీలు6 + డగు రామునకున్. 

తే॥ కడలి సీలంబు మబ్బుల + గమియు వల, గలువ లుపమగా నొప్పిన 4 కప్పుటొడలు 
ne) | 

గలుగు రాముని వధన మం + డలముగాంచి, యిట్టులను నహల్యా పుత్తు9( + డింపునింప. 

ఈ॥ వనమాలీ! యిమ్ముని మును. జనపాలుండడగుచు 'పెక్కు + సంవత్సరముల్ 
మును నీతి దప్ప కలెను, దన "కదు రెద్దియును లేని + తాత్సర్యమునన్.. 



7... కం చబగా.మా-య ల ము 

చ॥ ఫొటుకున( చాన్సు క్రొప్విరులు వొండిని గ్రుచ్చుకొనెం జుఅుక్కునన్ 

జిటపట( దత్కలొసషమును:? చిట్లి మిడుంగుజు అట్లు కాలె ను 

త్కట మదనాగ్నిచే సరుల 4 దారము తాజీ తెగెం బటాలునన్ 

బొటపొటి నశ్రువులి చెదర 4 బొగులె యయ (బ్రిసూన దామముల,' 

శే! దాదులును తల్లులును' జెలుల్ 4 4 స్తోగరులును మిగుల. జింతింఛి మనసులు +నొగుల నేమి 

వేండ్ర మిది యని తెలియక.+ విరి; "వసంత, మునన్లు ఒద్రష్లి శీసిరి. మీదు, మొనసి కట్టి, 

క ఆలావర్తమున ; విసర్లు, గాలియు- గ్రావ్రాగ్నిం. వృద్ధి! గావింసంగ భూ 

షాలి వ్షితిసర్లులు,మ్హా త ల్లో బాలికయుం గరగ పై" డి + [ప్రతిమం బోలెన్ 

చ॥ .విరివ్లడ్రత్తున్స్ ధరించి విరి. విం. గొమ చీకటి కాన యొకొ%ా? సుం, 

దర్శ్తర్ర మైన స్ట, ంక్లములొ?, తద్భుజ. యుగ్మమొ? కాకయున్న "షెన్ 

మరకత సర్వతంబులొకొ? మంజుల పద్మయుగం బొ? కన్నులో? 

యురువు వహించి, విల్లు గొని:  యుర్వికే 'డిగ్గిన మఘ మో? యనున్ 

ఆ॥ మదిని చొచ్చి, దిటవు? మానినీత్వంబును, కర (చి జీవ ము
లను *గలయు వాని 

మలల మాటు మసల( గల + భుజంబున నొప్పు, విల్లు చూడ ( జెటికు 4 విల్దుకాదు 

ఆ॥ స్రీ స్వభావ మైన ‘ సిగ్గు నందంబ్లు నా,..మనఘులోని తెలివి Oo ,మటీం(గి, పోయె 

గాళ్ల నొవ్వ నేల( + 'గధలిన యాత (డు, కనుల త్రోవ జొచ్చు. 4 కన్నగ్గాండు. 

శే॥ ఇం ద్రనీలంబులంటో లి + యీరులు: (గమః "కురులు నాజానుదాహు వుల్ " కొమర్నుమోము 

కప్పు తాల భుజమ్ములే 4 కోవ స్యితము,? మొనసి: 'నాజీవములులాగి , కొనుచు(టో యె 

శే॥ చూచు వారల యుసులుల( 4' జూఅలొడు, వరపువ'తమ్ము నడుగు(దా: ౪"మర లెకావు ,. 

మదపు 'పేన్లు వోలెంజినిన +'మంద :గతులె? నాయెడ (ద (జిెచ్చినెలవు కొ.* న్నవి నిజంబు 

శ్రే అరసి పలుకుచో ననిమేష(' + డతడు కొండు, విరీయుచెందమ్మి కన్నులు + కిటుకువా(డు 

కట్లు గల విల్లు దాల్చిన + + ఘన భుజొండు, 'జన్మిదమ్మూండి' 'నిజము ' రా ' జన్యసుతుండె. 

శే॥ సహజ సద్దుణములుదీమ 4 సంబుదృఢత, యం త్రములుగా(గ(' దిరుగు 5 4 "న్యాత మనెడి 

వ్రహరి(బడ' గూల్చు: సుండర' +బోహువులను,' మరలజీవముల్ విడుమున్నే * యరయ.? 

నూర్యాస్త మయము. 

శే॥ అనుచు నిటువంటి చేపెక్కు. అనుచునిదిగ్గొ.. యెదుట (దో 6 తెంచెవదిగొ షో + యెనెయటంచు 

ఉడుకు మదిని వలపుచేత . నొకటిగాక.. పెక్కు.దల యు. మలయుచు .& . వేంగుచుండ. 

ఆ॥ హంసయాన కైన + యంగజ శాపాగ్నె,.తన్ను గాల్బ నోర్వ6 + 'దలంక కర ణీ 

పొడవు కరము లడ1గ :, .ముడిచి: వే (డి వెలుంగు; పరుగుగవాటి "ముని(గెం +: దిళ్చిచూట్ది 



వ త్రూూలళకాండ ము 

చ॥ విరిసిన-పూల్లపె? బడుట వీచెడు:పయ్యత(ప్రాడు,: *సరజయం : 
దిరమును నెబ్బ వెండ్రుకలు +:మైకము 'రేగ్యే *స్కరాగ్నిలోపలన్ 4. 
బెరు(గగం జేయు మబ్బనెడి + పేరిన నల్పుమెయిన్ వహించి యు 
ద్దురగతి రాత్రియన్ జము(డు తోచే విదేహ నృపాల కన్యకున్ . 

&l 'పెని ధ్వనించు పక్షుల ర + వంబులు వాద్యముగా(గ' "ఘోషముం. 

బూనిన యబ్రియే యడుగు' + మువ్వలుగా నెటి మిన్నె రక కపుం 
బానముగా (గ జీ(కటియె 4 ప్రబ్బిన కంచెలగాంగ సంజు "యన్" 

చాన మహోద్దతిం బిర(గు 4 శాకీని భూతము వోలె వర్ణిలెన్ 

పీ॥ కొల(కు లనెడి యగ్ని 4 కుండంబులంబడి, విరియు' పువ్వులనురెడి 4 విసము గౌొనుషు. 
_ బచరించు దక్షిణ ‘ పవనుండు మారుండు, వ్రయ్యనేయంగ నైన 4 ' వ్రజములందే 
తూలి లో నేగంగా. * దూపల్లు .తెలివియ మెలై స్ 'స్రీత్వంబు + "నేల గలియ్ ' 
సంభ్రమించెడు పీత ‘ సంజన గ్ యిది, యాః మన్నీగోన వచ్చు + యమన్ రూపు: 

తే॥ కడలియో! కాలమేఘమో! కప్పు మలయొ యెడరు' గలిగించీ కన్నెల' థి నేడిపంచీ* 

యావిదీయు మజేదియో + యనుచునొ మె, మలయ నసువవన్నియ' ముని , 'మాపేవచ్చె 
న 

Tl 

సీ॥ గగన నీలిమయు బు + క్షములమ విష. దంష్ట్షరి ౬ లును, కెమ్మైర్లన్లు న్లూర్చు__లును విశాల 
మగు. జేవు జాకస + మను విషధృతి యొప్పు, జగ నోరు గలిగిన + సంజ పామః 
నాలుకతో లాగి + జాలి( బూన్నుట యేల? 'అమ్మేయు" నించు వ్, క్లమరువోండు ' [| 

కొంచేమైనను పయి ‘ (క్రీందికి దింప6డ, ఉన్నది సో కొక్క ‘ 'యుసుజే సుమ్ము. 

Whe 

శే॥ తప్పి(బదుక (గ నేనుండ + + గొప్పర్గట్లు,. పూని; యిట్టులు ౫ నన్నాడ్డి , * పోసికొనంగ 
నేమి' యస్టర్గాధ .మొదవె నా యెడ? ని దేల, వైర భావంబు. నన్వలవంత, పఖువ? 

GI క్రమ్మిన మబ్బు రూపు నిటు + గైకొని హోలహలంబు పోంగెనో. 

యిమ్మెయి నబ్దిపొంగెనొ? ర 4 చేళ్వరు మేని హూరంగు,నెల్ల వా. 
రిమ్ముగ నెంచుచుంట. నది. * యే యిట్సుపర్వెనొ?. .కౌల్లునల్చు. త్రో 

రమ్ముగం. గాటుకన్ మెడ్షిపి ఓరాచిలా . “మింటికి మంటి. శైవ్వరేన్.. 

చ॥ అరుదుగ, గానవచ్చి. నత డా మటు (గై చనె" నడు పెట్ట "నో 

కారును గనంగ లేర యొక 4 కన్నెక యెల్లిద మైన దంచు లో 
'నరయక 'మబ్బున' న్నిలిచి ౪ + యమ్మురినేయ' న ననలిగు, డిట్లు సీ 
కిరవుగ :నేర్చెనో? యిదియ్యు, -న్నేనన్నొనరించిన పాప రూపయో? 

ఉ॥ అంకిలి నొంది సీత యిటు ¢ అంగద 'గ్రురగుచు" వెమ్మ. గాంచ నా 

(భంకష సౌధమందు నెల + ఠా జగ తిస్నాయ్రరీచుటు-నాజ్య"దీ _ 

య 5 



"i కందరామూయణము 

శే ధర్యో' 'మార్షానుస్తారీయై + “ధరణి నేలు, చీరెడి' యొకనా (డు వే(టాడ , సుల్ల మరదు 

కీడ(కో జనియింపీ ద్దరిపు +, టడవీ శేగి, పూజ్యమగు వసిష్టాళమ . 6 మునక జనీయే. 

పీ॥ అమ్ముని యంత న + త్యధికొాదరంబున, నాతిథ్య మొస 5 (గ జ, * న్గాధిన్లాధ! 

ఇచట నే(టికి వసి ౪ యింపు మనగ నీత (, డే యనుడు నాత(+ డలరి సురభి( 

బిలిచి 'యిస్పుడు రాచ + వీరుల కీం పెన, యమ్భుతముం బౌలు నా, హార వస్తు 

నిచయంబు( 'దిమకుము + నివసి సయముంప, నెదియు నేవ్వారిగా 4 నీపుడ బర్ అ. 

శ్ర॥ షడ్రుచులకోడి యో.రెంబు + స్తెన్య సమితి 

తోడ( దృ్భషప్పి మెం గొనుము మ న్నీ(డ। యనిన 

నందఖు' భుజించి విరిసరుల్ + చింటనంబు ' 

'తమ్ములము(గోొని - (శ్రమదీజీ- + త:నిసి యుండ... 

సీ॥ 'కొళికుండు' వసిష్ట + గోరిచీ* 'యట్ర ను ముని, జనగణ సీ్వ లే , 'చినది' 'లేద 

యీ రేనువే' మూకీ నెల్ల సైన్యములకు, నిష్ట మృష్టాన్నంబు + లిచ్చు కతన 
కలుష దూరులు శాస్త్ర ౪ శర లు' మును “రత్న, "హోరీతు పార్టివ” యనుట' కతన 
సీ కామధేనువు + నీక దగ్గది' శాదు; నా కిమ్మనపుడు మౌ 4 “సరబు౮గొనుబు ' 

'జే॥ కణము సేపేండి యముని + * చంద్రుతనియె దారుణ కృపాణ దీర్త హ ౪ సాః తపస్వీ 

వల్కలిని పేద నే సీయ' + వల/8' గాను, ఈవ కొనీపొమ్ము వచ్చు న, శని దీని. 

తే॥ అనిన( గొళికు( డట్టులే * యనుచు లేచి పసిని బంధించి యీడగ్గ + న ప్పశువు కట్లు, 

(తెంచికొని ముని, జేరి న 4 న్నృపవరునకు, నిచ్చినా,డవే యన నత 4 డిట్టు లనియె. 

సీ॥ నేన యొసంగలే 4 దీ నరపతి జయ, చఛృ(త్రంబు గల్లవా(డు 4 సరభసమున 
బలిమిమై( గొనిపోవు + వాఃడన నందిని, యిళని దిలంబు నే + నిపుడ చెజతు 

నని కోప మున దేహ 4 మల్లార్చ రోము కూ, పంబుల బోయలు 0 బర్చరులును 
చీనులు జోనకుల్ 4 - వేనవేలుగ బుట్టి, జననాథు బలము నా 4 శింబు" సేయ 

తే॥ రాజపు పుత్త్రలు మునిరాజు( + గ్రమ్మి కినుక (, బశుబలమ్ము గాదిది వీని + వంచనమ్మె 

పొడువు(డని యార్వనాబుషి + పుంగవుండు, నుజిమిచూడ వారలు మండి యుర్వి (బడిరి 

.మ॥ తన పుత్తు9ల్ మడియంగ( గౌళికు(డు (కు, ద్దస్ఫూరి దుర్వీక్యు,డై. 

ధనువుం గొంచు గుణంబు6 గూర్చి శరముల్ + "దంభో€ దోస్సారతన్ 
మునిపై నేయ వసిన్షమౌ నియును వే, + భూపాలు పై వైచె. జే 

త ప . ను దా దాల్చిన, బ్రహ్మదండమును .త 4 ద్ధాత్రీశుండు న్నవ్వంగన్.. 
మ॥ వర దివ్యాస్ర్రచయం బు? దొట్టి తన 'య'; 'భ్యాస ప్రపుష్టంబు లౌ 

శరముల్ వీడుచునుండ దండము మహో + శృర్య[క్రియన్ [మింగ భూ 



బాలకా 0.4 ము, 
76. 

వరుండంతం గనక్నాద్రి. ధ్వనిని మధిం,॥ ఎదార్జిఫగా వెచ్చి,యా 

స్మరశ త్రుం..డ్లాహ్యగన్ నరేంద్రుభ క్షస్తా+ .న్తూన్యంబ్లులౌ ' న స్త్రముల్ 

చ॥-అత( డవి యేసె నప్వోడచ్భు + తాంధసు 'లవ్వడి సూచి లోకములొ. 

హుతవహు నోటల' బడ్డవని' + యుత లమెంది"వడంకి “రెవ్వీటిన్”' 

.యతిపతి హుమ్మటం చతని + యస్త్రము ల్లెల్లన్లు మింగి యుగ శ్రే 

జిత తనుంఢయ్యె నిట్లు కశ. .శేఖరు నస్త్రము లెల్ల ,వ్రమ్యుగాన్ . 

చ॥ కశికసుతుండు కాంచుచు న + కుంఠితతేజము స త్తపస్విక 

వశమగు/గాని తక్కు(గల + వారికి నుండుట కల్ల; 'లోకముల్ " 

యశమున నేలు శక్తి యది “యచ్చపు స సత త్వాము గాద యంచు దొ 

ల్రిశకు( జనెన్ మహా ఓ తపము + "తేయకువ( జల్భ వినిశ్నితాత్య (డై. 

ఉ॥ రాజగు కౌళికుండు ముని * రాజు వసిష్టు జయంబు తీరు త్తా 

నోజం దలంచి యంత ఆగడు + నుగ్రమగాః దపీయంచీ" నిష్టమై 

రాజిత శకినొంద కదు + రావతి నాథుం 'జేదన్ 'భయంబునన్ 

* దేజు దొటింగి యచ్చం ల దేలు. ‘ 'తిలోతము నీంపెలబెంపుసకా. 

చ॥ నృపతి తిలోత్రమాతను వి +, నిర్మల సౌష్టవ మొప్ప. గాంచి తా( 

జపల మనన్కుండై మరుని +" 'సాయమొకల్! హృదయాన గాండగగాంక 

దపము కృశింప*నొచెలికిం * దద్దో పశునడయి' చాలకొల' మ" 

ట్లు పఅవ మేలెటికగోవెగ * మం గొని నవ్వె మనంబులోపలన్ . 

తే॥ ఇంద్రు వంచన మిదియని + యెజి గి కినుక, నవని మోనీసివె పుట్టు + మనుచు దాని. 

దిట్టి యచ్చోటు వీడుచు +. ది గధిపతుల, సత్త గవంతుండౌ-జముదెస 4 సరగయజేరెః. 

"తే॥ ఇచ్చమెయి నట దపము వ + హించుచుండ, శకి క్రమ దయోధ్యయందు త్రి . 'శంకువనెడు 

ప్రభువు పాలించుచుండి త 4*ద్వంశ: గురున్, ముని వసిష్లుని గాంచి యి + ట్రనుబు నడిగె. 

మ॥ మయితో స్వర్శముండేర 6 గాంక్ష వొడమెకా + మన్నించి యిక్కార్యమె 

మ్మెయి నై నం“బొ నరింపు6 డన్న నెడ[దన్ +, + మేకోమియుం గాంచి యా. 

పయి నేనెవ్వరిచేత నై న నొనరిం.* పం, బూతు “నన్నంతనే 

సయరా।నాకపచారముర దలచి యా ౪ చార్యుం బరుం దెత్తువే? 

6॥ ఆలము చేసీయిట్లు మరి + యాద(దోజంగితీ గాన నీవు చం 

డాల్లు౪ండు'వౌధు వంచు ముని 4 నాధుడు తిల్లుడు: సూర్యు (డుం (బక 

“కాలి రహింప హేతువగు. ౬ నట్టి:.నృఫ్తాలక్ష తేజు .మాల (ణా. 

గేగి యొనర్చ్ప (గా దగిన + కీడ్పడు రూపము జేనిశేర్పడెన్ . 

గ తిలోత్తమ యని..మూలము, 



[| క౦0'బరామాయణ ము. 

ఉ॥ హారములుం 'గిరీటమును 4 హాోరి'విభూషలు లోహభూషలై 

జారు సటంబులున్ మెడను * జరీదెము తోభ్లగ' మాజీ దేహమున్ 

'పేరిన”నల్లనె చెడ6గ + వీడని చింత నృపాలు ౯ డింటికివ్ 

జేర(గ నెల్లవా రచట + సీయని..రోయ(గం బోయె గానకున్.. 

శ్ర॥ ఒక్క_నా(డు విశ్వామి[త్రు( + డురు తపంబొ, నర్చు వనమున కేగం జం + డాలుండవగు 

సీవెవండ విటకువచ్చి + తేలయన్న, మునికి? దన వృత మెల్ల భూ + పుండు వచించె. 

చ॥ అదివిని గాధిపుత్తు9 (.డిది + యా కథ! యంచు హాసించి యజ్ఞమున్ 

వదలక చేసి సంపెదను 4 స్వర్చువికంచు వచించి మౌనులన్ 

ముదమున ( బిల్వనంప భయ 4+ ముంగొని వచ్చిరి వారలెల్లరున్ 

బదరి వసిష్ట సూను లిటు + పల్కిరి గర్వము కంధళింప(గన్, 

ఉ॥ మాల(డు యజ్వయంట! మణీ + మాల పురోహితుణడంట రాజు; చా 

ల్బాలును సమ్మతింప మన + సన్యువి కొళికు. డంత నుగ్రుండై 

యాలముచేయు, కట్టిండి దు + రాత్యులు నీచపథానువర్తు లె 

మాలుదు రంచు శాపమిడి * మానక యాగము పూరి "శేయతచన్. 

ఉ॥ వేలుపు లార। రండనుచు( ౪ 'చిల్వ (గ వారలు మింట నిల్చి యీ" 

మాలని కగ్ని కార్యము క్ర 4 + మంబుగంజేయుచు మమ్ము పిల్చునీ 

శీలము వోలదంచు.. (బ్రహణ+ సింప(గ ఎమ్ముని కిన్క.నూని దా 

మేలితపంబుచే నమర + మేదిని. జేరుమ యంచు. బంప(గన్. 

చ॥ మనుజవిభుండు వే చని వి, మానమునన్ దివి జేర నిర్జరుల్ 

చను, మిటరాకు మాల(డవు + చక్క-టియే యిది యంచుదోవ, నో 
మునివరః కొవుకావు మని + భూషపు( డథోముఖు6డై పడంగ రా 

ముని నిలునిల్వుమం చశని( + బోలె నొనర్చె మహాట్టహాసమున్ . 

పే॥ నన్ను లెక్కింప కి + ట్లున్నత గర్వులై , యవమతి గావించు + నమరవరుల 

పెనువైభవముకంటె( 4 బేరిమిగా'గ రెం, డవ త్రిదివంబు క + డంగి యిపుడ 

కావింతు( గమలా ప్ప + కమలారులును బుక్ష, తతియును [గ్రహములు + తవిలి పొడపు 

వలదెస యందును + వడకడ( (గుంకును, గలిగి సంచారంబు + గాంచు(గాక 

“తే॥ అనుచు నానతి యొస(గి తా + నంత(టోక, సురల దిక్పతులను చరా + చర వితాన 
ములను సృష్టింప( బూనె ని 4౪ మ్మునివరుండు, భువన సముదయములు భీతి. + జీొందివడం 

పే॥ కల్పకవనమున( + గాంక్షమై విహరించు,. నెజదంట నలవయు + నీలగణు (డు 

తక్కు.నిలింపులు + తం౦డంబు లెవచ్చి, శాంతింపు మునివరా! సెపు మిప్పడు 
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శరణ చుందినవాని+ కరము వీడక: కాచు, తగవు-నీకమరుట +;మిగుల లెస్స ' 

ఈత్రిశంకుండు న + క్షత్రసంఘము తోడ,:నుష్పరంబునంగూడి (యుండుగాక! 

కే॥ ఐదురిక్కలు వలదెస 4 యందునిలిచి, నీమహా మహిమను చాటి 4 నెగడుచుండు 

నీవురొజర్షి చై యొప్పు * దిది మొదలుగ, ననుచు వారలు నెలవుల + కరుగు నంత 

ష్ట్ర న శృ ఫ్ర.ని వృ తాం తము 

సీ కడలి రాయనిదెస 4+ నడరు' గడవికేగి, కౌళికముని సల + ఘనతపం ౦బు 

ఆకాలమున( జతు 4+ రంగ ఐలాధిస్ప:, డంబరీషుండను * నవని విభుడు 

ప్రాణివర్లను ౯కు + (బాణసమానుండు, సుధ(బోలు పలుకుల + చొప్పువా (డు 

కొలచేసి జన్నంబు 4 సలిపెడు ౫ రమేధ, 'మునరింప; బిన్నవా( + డొనరకునికి 

తే| నరయుచుంబోయి బుచికుని + యాన నుంబు, చి నచ్చియడుగంగ. మువ్వురు + సుతులలోన ( 

బిన్న సీ(జాల ననియెను + కన్నతల్లి, త తనకు జ్యేష్ణండు' కూర్చువా: థీ డనియె(దం డ్రి. 

శ్రే॥ మధ్యము :డు సవ్వి విభుఃగాంచి * మ హానవేంట్రః, (పేను!/గని యె త్తిపె పెంచిన +, పితరులెందు 

"పేదజిమివోవ _వ్యోమ్ము. + చెంతనంత, యమనుచు వారలకుమొక్కి. థీ యెక్కెందేరు. 

తే॥ ఇనుండు నడుమంటిశెళక్కాంగ + మనుజునాథు డొక్కచోటమాధ్యాహ్నిక + మొనరుపం 

నిలువ నాశునశ్నేపుడు + నియత కృత్య. ములను దీర్పంగ మజియొక + కెలని కరిగి 

ఉ॥ అచ్చట సన్యునీం ద్రు( గుశి + కాత్యజు(గాంచి యడల్ గడల్కౌనన్ 

జెచ్చెర పాదపచ్మముల + శీక్షము. జేరిచి (మొక్కి. యేడ్వంగా 

ముచ్చట నక్కు.మారు(గని + + మూండిన యావ! చెప్పునున్న ణా 

స 

డచ్చముగా (గ డెల్ప్ఫెదస 

శే॥ అక్క_యును జావయును సుతు, నమ్మికొ నుట, దెలిసి చింతించియత:డు చిం + తింపవలదు 

నీదు[ప్రాణముల్ గాచెద + నేనటంచు., డగకునూతుల సతనికె * చన (గ బనుప. 
నూ 

చ॥ కొడుకులు సమ్మతింసమఘికి (6 + గోవమునం గను లెట్లి (జేసి దుం 

దుడుకు? రోమకూసముల + దూ;:ఃక6గ6 బ్రస్ఫుట విస్ఫులింగముల్ ల్ 

"వెడమతులారా: నాసలుకు 4 వెడ్రశికంబుస న మీణినారు మీ 

రడవులలో( బుళిందులయి 4 యాకట మందు:డి యంచు దిట్టుచున్ 

చ॥ మునుష వసిమ కోపమున , (బుంగని నల్వురు శాపయుక్సు లై 

చనం దనయలునే పిలిచి + చక్క-న నేరిపి రెండు మంత్రముల్ 

మొనసి వరించి కేనియు( (ది + మూర్తులు వేల్పులు వచ్చిజన్నముగ్ 

మనుతురు నిన్నుగాతురని , మన్ననతోడుత నంపెనాతనిన్. 
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చ॥ ముని వచియించిన ట్రత (డు + మున్కొౌని మం(త్రములం బఠింప(గా 

వనజజ విమశంభులు సు; పర్వులతో నటి కేగి యక్కు_మా 

రుని యసువుల్, విధిక్రమత + రూఢిగ(జల్పిన రాజువేలిమిన్ 
గొనకొన6 గాచి రంత6 జనె6 * గోరిక గాధినుతుం డుదీచికిన్. 

పే॥ అచట విశ్వామిత్రు( + డధిక నిషను హస్త, పద్మాంగుళుల ముక్కు , పైని నిలిపి 
ఇడను పింగళతోడ + నెనయించి మనమున 6, (దిణవజపము బహు 4 వత్సరములు 

నియతిమె నొనరించి 4 నిశ్చలు(డె నిల్వ, మూలాగ్నివలన( గ + పాల మంత ర QQ 

భేదిలి తమసంబు + విరిసిన యనువున, ధూమంబు లోకముల్ 4 తూలునటు గ 
య 

శే॥ త్రిపరదహనుండు గజము వ + ధించితోలు, గప్పుకొన్న చెన్నున మొగుల్ 4 క్రమ్మురహిని: 
జగములం బర్య భానుకే + జంబు మానె, దిగిభ దిక్సౌాల నేత్రముల్ + మొగిచికొనియె 

శే॥ మొగులు నిండు గగనమెల్ల( + బొగలునిండ, జంగమ సావరంబులు + నంచలించె 
యఖ 

దిక్కు. లెల్లెడ6 గావులు + తివిరి కప్పె, దివ్యులును వెజగందిరి 4 తేజిచూడ. 
శే॥ పద్మజు,డు పద్యనేత్రుండు + పద్మబాణ, వైరి కులిశియం దక్కు గీ + ర్వాణసమితి 

యచ్చటికి వేజు వేలుగా + వచ్చిచేరి, ఘన తపోధను. గౌశికుం 4 గలిసికొనిరి. 
'శ్రే॥ చంద్రమొళియు వనమాలి 4 జలజభవు(డు, గాధిజుం గాంచి పరమ త, పోధనాఢ్య: 

వేదపారగుల్ నిను మించి 4 వేజు లేర, అని వచించిరి యెద సంది 4 యమ్ము లేక. 
తే॥ అన్నుడువుల వీనులువిచ్చి + విన్న యతడు, శిరమువంచి కేల్ మొగిచివాం 4 ఛిత ఫలమ్ము. 

లొనరె నేంటికి నేను ధ + న్యుండ నై తి, ననుడు వారు స్వనలముల + కరిగినారు. 
ర్న ప 

క॥ గత మైన చరి(త్రంబిది, యితనికి సములై న తపసు + లిలలేరు మహో 
న్నత నియతు( డితని కనికర, మతులితముగ( బడయు మీకు 4 నరిదియు( గలదే? 

క॥ అని గొతమ పుత్తు9(డు చె, ప్పిన రాఘవు లచ్చెరవును 4 వేడ్శయు. గొని య 
మ్యునికిం బ్రిణమిల్లంగ దీ, వనలిడి మరఠెన్ న్వకీయ + భవనంబునకుకా, 

క॥ మునియుం దమ్ము(డు6 దమతమ, కనువగు సెజ్జల( బరుండి 4 రంత నిరులు పం 
డును పోలు రాము(డును రే, యును శశియును దాను సీత + యునుగా నొప్పెన్. 

క॥ జీమూతంబును వీడిన, యామెఅపే యిటు నెలత +, యంగము. గొనెనో? ౧ 
యేమో? యెజుగ(గ( రాదిది, నామది. గన్నులనుదాని + నవురే తో(చెన్. 

శఈ॥ విమలౌదార్య కరాబ్దము, లమరిన వెన్నుడు పరుండు + నబి నెనయు నే ప యు త్రములు గల రమణి నాహృ, తృమలంబున నిలిచెగాన( , గమలయె యగునోఒ 

చ॥ నెన రెద లేని దయ్యు( దమి + నెక్కొనంగా గడుబేడిదంపు చే 
దన మిడు నంజుగల్లు కను + దమ్ములచే నను లో,గొనంగ నా 
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తనులకు( గానవచ్చెడు జ + గంబున( గల్గు చరాచరంబు లె 

ల్లిను వనితా సువర్తమయ + లాలిత సుందర రూపమే గొనెన్, 

చ॥ పరవి నగల్ చలింప(దగు 4 బంగరుకుండలు పేర్మిలేని నౌ 

యురమున నాటకుండినను 4 జ్యోత్స్న నుపోలిన మందహాసమున్ 

బొరపజు మోవి దొండయును + భూషలుగా( బెనుపొందు నా మనో 

హరి ముఖచంద్రమండలము + నారయ నింకొకసారి గల్లునే ? 

ఉ॥ అంచిత మేఖలంగలుగు స్యందన మొక్కటి వాలు(టోలు నే 

త్రాంచల యుగ్మమున్ గనుల + కబ్బని పీనకుచద్వయంబు లో. 

(గ్రుంచెడు మందహాసము న 4 కుంఠితరీతి వహించుచుండు లె 

క్కంచ(గ నిన్నికావలయు +నే సమవ రికి నాయుధావళుల్ ? 

'తే॥ తావిగల పై (డి బొమ్మయౌ + తలిరు(బోడి(, దలంచు మాత్ర నాపై నించు + విలుతు(డిటు 
mn 

బాణవర్గంబు( గురియించి + పజీచె ననగ, బలమనెడి యాగుణంబేరి + వలన నిలుచు? 

తే॥ పుడమి గొలవెటుటకయి + పొంగిలేచు, పాలకడలి వెలువవోలె + బరవు చంద్ర 
aa) (om ag) 

కాంతి నాయుసుజుల( దీయ(' 4 గడయగు కతన, దెలి విసంబొండు కదలను 4 తీరుదో యు. 

క॥ చరియింప(దగని త్రోవను, జరుగదు నామనము నిజము + చక్కెర పలుకుల్ 
పర(గునది పడుచెయగునని, పరితాపం బగ్గలముగ( + బడుచుండు నెడన్. 

శ్రే చెల్ల( గాలంబు రేజేని + తెల్లగొడుగు, పడుట(బో లె. బళ్చిమ దిశా + వనిత నొసల 

నడరు గుండ్రని పతకంబు + వడిన లీల(, జంద్రమండల మంత న, సమయ మందె 

శ్రే (పేమపతి చంద్రు (డేగ నౌ 4 శామృగాకు, లెల్ల వల్లభు( డల.దిన 4 తెల్లకలప 

మునుమనోవ్యథ(దుడిచిరో + యన(గ మున్ను, పరవియుండిన వెన్నెలల్ + మజు0ంగుపడియె 

సీ॥ పొడవైన తోమాల + పొలుపుగా( దాల్చిన, రాము. డివ్విధమున( + గాముబాధ 

నివ్వటిలంగ నొచ్చి + నిద్దుర లేకయె, సంతాప మొందుచు + జరపె రాత్రి 
చెదరిన మదిలోన. 4+ జింతించు చెందామ, రలను చెల్వల మొగ + మ్ములు చెలంగ 

విరివిగా. దజుచుగా( + బరవిన యిరులును, గుహలకు. జేరి మె  కుదుచుకొనంగ 

తే॥ ఎబ్బచుక్క_ల మొగమొప్పు 4 నేన్గుచర్మ, మొనరంగప్పిన యుదయాద్రి + యనెడురు ద్రు 

నొసటిపై నగ్నిమయమయి + యెసక 'మెస(గు, మూ(డవదియగు కన్ను నా + మొలచె నినుండు 

విప్రుల యర్హ్యంపు + విరుల(గూడిన నీటి, చేదెమ్మగాం బూర్వ + శిఖరి మీంద( 
బూర్వదిగ్గంతి మో + మున నుంచు సిందూర, తిలకంబు నా నొప్పె + జలజహితు (డు 

వచ్చు వేళందెలిపి + పగబపె నేగిన, (ప్రియులు తే రక్కి రాం, (బ్రతింగాంచు 
వూ 

సీ! వడియు సత్త్వముగల్లు 0 పచ్చనిగుజాల, గిట్టల తా(కు(న6 4 గెరలుధూళి 



శీ; తొహాల 

80 క ఆబ్బ రామాయ ఇ ము. 

 హంగలు క్పొత్తడి:, తర్తుణుల్నముఖ ;: కమలములు విచ్చు క్రియను వి *..కొనమం'దె లు డ్రత్త్ న్ 
సరసిజాకర ముఖసరో' జంబు లెల్ల; సూర్యక్షిర ణంబు లెల్లెడ ల 0 జొచ్చినిండి. 

సీ॥ కిన్నరుల్ గాసంబు 4 తిన్నగా గావింస, జనములు - భ్ క్రి మె 6 సంస్తుతింప 
మునులు విప్రలువేలు ' + పులు' కరముల మోడ డు, గడలియు మదైలం + గా-ధ్వనింప 

గగనరంగమ్మున. + దగిలి న-ర్తించు భా, సృ_రు(డను రుదు బం + గారు. జడలు 

విరిసి భూతలముస + దిరవిన'యవీపోలె, కిరణ జాలంబు క్రి * క్కిజిసి పరవ 

తే॥విల్లుపూని చక్రంబుచే + విడీచి నతడు, "పాలకడలి వీడి విచార + వనధి ముని(గి 
౧౫) 

తరణి లేగళంబుల? బాద ౪ తలము లొత్త, రా(క్రియను వార్తితీరంబు + రమణనొందెే.' 

= కీలము దో రినట్లు లొక 4 «3 వడి రాతిరి యేగ దంతి నా 

దల్చ్బము వీడి (పాత రుచి + తక్రియల న్నెజవేర్చి మేటి సం 

కల్ఫ్సముతో ' ము మునీం ద్రుసకు“ 4 గ ముకుళించి యసుంగుదంయ్యతో 

వొలు+ ఎగండేం' నాజన్కు 4 పుజ్యసుపేటికి య యజ్ఞ వాటికి 

be 

Gl అమ్మథిలా నాధు( డట + యజ్ఞము ఏ సాంగముగా ముగించి క 

రమ్ములు దిమ్ములెత్తు వధ, + రావములొక గ రత్నమంటప 
ణ లో ॥ ల 
మ్యిమ్ముగ, జేరి' యింధద్రుని + పొన్ మ్మునితొ ననుజనుతొడ వి 

డాం: ల మ్య్ములుదాల్బు వే మేటి నుగు + అణొకరుండున్ వసియింస న పాచున్ 
(ap) 

మరత॥ కూరుచుండిన రాకోమారుప + గూర్మి మామల యంద మిం, 

పాఠ గ్రోళదు పోర్కింగాంచి దు4హోక్ళో! యెవ్యరు “వీరనన్ ' 

న్ు ఫీసపుఖమున్ గిరీళు సః పద్య చొ చాపవు [ల జూడ (౮౫౫6 

గోరి నోచ్చిరి సురుదీరులు + కోనలేం[దు. కుమారకుర్. 

1 వంళదచుహిదచూను వగ గటలము. / 26) 
ల ' \ థ్ 

పరువజొందు 4 తొలి చక్రప రియా, మనుపు నెజుంగని + జనులు ఘనులె ? సీ జలశా పః 
Cn) 

ప్రాణిఫకము గొడ + వడి చెడకుండ ( బృ, థ్విం బివకిన పృథు 4 వినవె నీవు? 
ళ్ 

+ 
నె. - ల pe జో వి వ్యాషఘమూ నగ, య. ధలు మూయ గ, బెదవాలంబు త 4 పించి శెష 

అ 

ల బా ఆ! ఇ eI గ్గ గ జో సియను వెలుంగు రూ రూప్పు 4 జః ఏలెల్లి ( గాంచ (ట్రై, రంగవిమానము 4 ర్వరకుచెచ్చు 

మాకు నెటు; గని +, వారలెషరుః ఇం ద్రుండెద్దయి తనుమోవ 4 నేగి యసుర 
పదని తి ల6ద్రుంచి స్వర్గంబు ( +, బలవిరోధి, కొన (గనక్షక్వతు మ్ల (డెలియని యొక (డు గల( 

తే॥ నరపు ముడుతలు వృద్ధత్వ + మరణములుసు, వజలకుండ శరాబ్దిని + తరచి సుధను .. 

వేల్పుల కొనంగి తనక్ 5 « + విశుతముగ(, బరపి నాత 6డీ వంళసం + భవుడొకండు.... 



“బాలకా ౦డము. 4 

చ॥ కదనమునందు' గెల్చి 'యొటి( + గాంచెడి ఖడ్గము (దాల్చుభూపః యొ" 

ప్పిదముగ మూ(డులోకములు 4: వీరత నేలిన సద్దుణాకరుల్.. 

'పొదలిన వీరివంశమున + ఖ్రూపు(డె జింకలు బెబ్బులుల్ పగల్ 

వడలుబు నొక్క. రేవుననె + పానము సేయ(గ నేలె నొక్కటన్ 

చ॥ అరి నరపాల పూజిత ప 4 దాబ్ది! సురాసురు లొక్క. యప్పు సం. 

గరమొనరింప నాకులకు 4 ఐడ్గము విల్లును దాల్చి పాడి దే 

వరవలే వాసమై నిలిచి 4 పట్టుగ రక్క-సులన్ జయించి యా 

సురప్పరి( గాచినా( డత (డె + సూ ముచికుందు;డు వీరివంళ్యు (డే . 

చ॥ 'మెఅపును నవ్వు కాంతిగల 4 "మేట్ నరాజిని దాల్చురాజః కౌ 

శాల సెడు వీరమద్దియల ' + నూనిన సూర్యకులంబువారు పెన్ = 

'దెజకువ జీవరాసులకు + దియ్యని జీవమువోలె నేలిర 

త్రెజంగు శివం ద్రు( డండజము( + దే(కువ( గావ శరీర మీయండే? 

చ॥ రిపుల 'శరీరఘుల్ దొలువ + రేగు కరాసి ధరించుభూప। యీ 

విపులకులఠబువారు పృథి + వీధరముల్ కొనకాల((దోయు చి" 

ప్పపగిది దొర్ల (జేసి మఖ 4 వాజికినై జలరాళ(ద్రవ్వి ర 

'న్నపు డి6కల! జె స్ప(గావలెనె 4 , యాన్ఫపవర్యుల వీళ్యసంపదల్ . 

చ॥ పగథఅి దశల్. (గ్రహించు కర + వాలము గల్షినటే ఢః శేషుండే. 

తగ వివరింపలే: డన్ఫ6 బి.+. దంపడి నేం బలుకన్ వలంతినే ? 

సిగముడి రేలపూల నెలల జేర్చిన శంభునిపొందు నిర్ణరా 

పగ నిల కానయించిన నృ + పాలు(డు వీరల వంశజుండెకా! 

ఉ॥ కుందెటి మచ్చలేని నెల + కున్ సరివచ్చెడి యొల్లి గలు రా 

జేందు(డ! వీరిపూ ర్వుండొక 6. థ డేడెట వార్టిరీత భూతలం 

బంది జయేందిరకా గరత 4 లామలకంబుగ( జేసికొంచు( బే 

రొంద(గ నశ్వమేధ శత + మూని యొనర్చె సురేంద్రు. డంజంగన్. 

ఉ॥ చందురు గెల్చి నాత (డును + శర్వు జయించినవాడు దూపుచే 

దుందువు( గూల్చీ నాత (డును * తోచిన భాస్కర వంశమందె పు 

బ్రాంది రఘుండు దేవవిభు + నోరిచి యెన్మిది దిక్కులన్ జయం 

బంది యనర్గళంబగు స స + రాక్రమ మొప్ప(గ నేలె లోకమున్. 

చ॥ ధనువను మందరంబు[గొని + దర్చిత శాత్రవ రాజులకా సుధా 
థి 

వనవిధి. ద్రచ్చి జ్యోతి మయ + బంధుర సుందర మందహాసముల్ 



ఛిన్లీ క౦0బరామాయ.ణ:ము 

ననుచుచు..నుండు: నిందుమతి + నా(జను-నిందిర (గాంచి పద్యన్నా. 

భునిబలె( దద్భుజా? నజ: భూపతి భూషగ6 దాల్చం'బెంపుమైః 

చ॥ మంగళ రావముల్ సతము + మానుగ యగు నజార మొవ్వ భూ 

పాంగ! జగంబునన్ దశర + థావని నాథు నెటుంగకుండు వా 

రుంగలరేమి?: వారి కొమ 4 రుల్ గుణవీరులు- వీరి నేరు.పా. . 

రొంగ వచింస నల్వకు( ద ౪ రంబె? యెటింగిన యంత పలఠల్కెదన్. 

చ॥ సీలుగులు లేక ప్రాణి తతి, (శ్రేయము లొంది భువికా సుఖింప వే 

వెలు గివముంబలెన్ విమత + వీరులందూల్చి జగంబు. గాచు వాం 

డిల మనువు న్నయంబున.జ:4. యించినవా(డు ధనుస్సహాయు(డు 

జ్వలిత సుధర్మవర్యు( డజు. * పట్టి కుమారులు..లేని,చింతచే.. . 

సీ॥ వింటికోపుల వంటి + వెడ(ద నొాసళ్ళును, తొక్కుపల్కుల' బోలి + నిక్కునుడులు 

నింబెన బించాధ + రంబులు నీలవి, శాల నేత్రంబులు + సంకుమెడలు 

నులియు మధ్యంబులు 4 వెలకీచ్చు భోగంబు, లలరు పణ్యశ్త్రీల . "నరసి కుచము 

లను కొమ్ములను గల్లు + నడవిమెకంబులు, గానెంచి వారితో(.* గదలివచ్చు. 

డే బుశ్యశృంగునిచే చింత 4 లీ(గందలచి6, దుర్భగు(డ నాకు(గొమరులు 4 దోంవరై రి 

నేల మొత్తము నావెన్క + నేల(దగిన, తనయుల నొసంగుమనుచు నా ౪ తనికి యొక్కెం 

శే॥ (మొక్క_నమ్ముని యుత్సాహ + మున వచించె, భూమిమాకత్ర మే యననేల + భువనమెల్ల 

నేలుపుత్తు9ల నీకిత్తు  వేలిమికీని, వలయు వానిని "సమకూర్చు 4 పార్టివేంద్ర: 

'శ్రీ॥ అనుడు వస్తువుల్ సమకూర్చు + ,ననఘుండంత (బుత్ర౦కా మేష్టి సాగించి 4 పూరి చేసె 

గనక కలశంబినన్ సుధా 4 కల్పమైన, యన్నముంగొని భూతమొం + డందు వెడలె 

'తే॥ అన్నముం గొని మునివరు + ననుమతమున, తన్నుతా(బోలు దశరథ + ధరణిధవు(డు 
మువ్వు రర్ధేందు నిటలల + మదముతోడ(, బిలిచి నాలుగుపాళట్ళ్ గా + వించి యిచ్చి. 

శా॥ పండంబాటీ పగుళ్లు పుట్టిన మహో 4 పాప క్రియాసిద్దిచే 

నిండంబాటీన వేదచోదిత లస 4 న్నీతి క్రియాసిద్దిచే 

దొండంటోలిన నోరుగల్లిన సదా తుష్టాత్మ కౌసల్య యీ 

దండ న్నిల్చు నలేఖ్యసుందరు జగ + త్కల్యాణ దాయిం గనెన్. 

చ॥ తోయ(గరాని నీతులను 4 తోరపు చేజులు వచ్చిచేర లో, 
తై యలరారు. సద్దుణచ + యంబను నబి ననింద్య సత్తమా 

మేయ మనో హరత్వముల + మేలుగ నీతనింటోలు. పత్తుంంగై ' 

కేయి గనెన్ మహామృదుల + కీరి రతున్ భరతున్ సుధీపాతున్. 
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చ॥ అరుదగు చేవచే గెలుపు?“నందుచు.ధర్మము .పాడొనర్చు:నే ' 
ర్పరులగు దానవేం ద్రుల్స,భ +:రంబగు భీతిని:ముంచు శూరులన్ 
వరధనువుల్. ధరించి నిలు 4 గనకా-ద్రిని .రౌప్యశై 'లమున్. 

స్ఫురణకు(డెచ్చువారి నిరు + బొ'మైల(గాంచె దగన్ సుమిత్రయున్. 

మానిని॥ నాలుగువేదములంబలె' నొప్పిన + నల్వురుపుత్తు9లు .సూక్యుమతిన్ 

జాలి సరస్వతికిం బయివారయి 6 చక్కూటినాలవ వేదమొగిజా 

దాళక లొంగిన శాత్రవుకై వడి 4 ధాస్యముసే సేయ(గ బూర్ల నిశా 

పాలు (డుపుట్ల ధ్వనించుచు( బొంగెడు 4 వార్థులకై వడి. 'వర్దిలంగ్గాకా 

సీ! ఒఅలోనె నిద్రించు. చుండెడు.ఖడ్లంబు, గల మిధిలాధీ శ। 4 తెలియ వినుము . 
కాన్కలతో( గూడ. 69 కడగి రాజన్యులు, వచ్చిమొక్కు-లిడ (గం + బ్యాతమగుచు 

వీరమద్దియలచే + వెలుగొందు పాద ప, ద్మంబు లొప్పారిన 4 దశరథేశు 

కొడుకు లనెడు శే పేరొ , కొండు మాత్రమె యుప; నయనంబుగావించి + నయమునేర్చి 

'తే॥ (శుతులు చదివించి శాస్త్రసం *, తతులందెలిపి, యెల్ల కర్ణంబు _లెల్లప్పు 4 డెల్లవిధుల 
జరపిపోషించి నాత(డు 4 గురుతపస్వి, చూళిబ్రహ్యానిభుండు వసి 6 మండె చుమ్ము, ' 

ఉ॥ ఏనొనరించు జన్నము స 4 హొంపక పాడొనరించు కూరులన్ 

బూనికతో వధించు .తల( + పుం గొని యీసుకుమార పోదులన్ '- 
దోనడపించుకొంచు గుణ + తోయధి; నావనమందు చేరితిన్ 
బూనితి( బూనిపూనకయె + ముందుగం దాటక్ష మమ్ము దార్కొ_నెన్ 

చ॥ జడనిఢి(టోలు రాఘవుని 4 శౌర్యము సుస్టిర శీల మందమై 

పొడవగు దోర్యుగంబు బల + మున్. గనం జాలెదుగాక “యమకం 
డడరుచు మండుకన్నుగవ + నార్చెడు తాటకతొమ్ము(దొల్చి వెన్ 

దొడరి మహీ ్రముల్ తరులు + దొల్బుచు( దూజెను భూమిలోపలన్ . 

చః ఎబుపగు మిన్ను శన్నెయయి 4 మేరుపు.బోలిన కేశమూర్దముల్ 

గుజీకొని గుస్పతిప్పలుగ( + గూలె నొకమ్మున, గాలు ప్రోలికిన్ 

బటచె' సుబాహు, వింకొక (డు 4 పడ్డస్తలం బె యెజటుంగ వేలిమిం 

గొల (తలులేక చేసికొని + కూరిమితో నిట కేగుదెంచితిన్. 

చ నృసవరః | రిప క్యాయేనెటు (గ 4 నేరని రాము మహత్వ సత్త్వమీ 

*నిప్పడె (గహిరీతుగాక! జగ మెల్లను కొలిచి బూదిసేయీనే' 

రుపు(గలఃతూప్పలన్ మునుపు + రూఢతపంబున, టొందియిచ్చు నేం 

ద్రపగొన నయ్యవీత నికి 4 దాస్యముచేయుచునుండై. నిచ్చలున్స్, . 
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ఉ॥ ఈతని వీరమద్దెలు వ హించిన షాదసరోజ..ధూళియే 

గౌతముప పత్నికిన్ మొదలి 4 కాంతిని రూపము,నిచ్చె( (బ్రేమ. సం . 
గాతము మెండు ప్రాణముల ,4. కంచెను రామువియందు నాకు ను 

ర్వీతలనాథః యంచతని +. వృత్తము వీనుల విందుచేయ(గన్.. 

12. కార్ముక పటలము. (52) 
చ॥ ఉరుతర చిత్ర కార్ముకము , నుంకువ చేయుటచే దలంపు పెం 

పొరయ ఫలింప కుండ(గ మ తొండు వచీంప(గ నేగి యుండు? నీ 

నరగుణు. డీశు చాపమును + వారక యెొక్కిడి లాగెనేని నా 

వరము ఫలించు జానకి. త * పంబు ఫలంబు కరంబు నింబగుకా. 

శివధనువును గని పలువురు పలువిధముల( దల(చుట 
శ॥ అనిపలికి. మనియు నీకొన + జనకు(డు తన.భటుల(గాంచి + శంకరు ధనువున్ 

గొని తెండు వేగ పొండన + ధను రృహము చొచ్చివారు + దానిం గనుచున్, 

చ॥. కలభము( టోలు దొడ్ల దృఢ * కాయులు కొండల. బోలు బాహువుల్ 

వెలి మెలి వడ్డ వొ రయిదు + వేల జనంబులు మధ్య మధ్య దం 

డెల శెలకొల్పి క్రిందుగ వ * డిన్ భుజ మూర్గము లాన్ని మోచి'పా' 

టల గతి తప్ప కడులు త + డంబడకుండగ( "దెచ్చుచుండంగన్. 

పీ! విపలయౌొ ధర తన + వీ(పు నొప్పిని మాన, మేరువు లజ్జను + మించి పూన 

వచ్చుచుండ(గ వార్డి + వంటి విశాలమౌ, పృరమున జనులు గుం + పులుగం గూడి 

కలకలమంచు లో 4 “కంబున వారలుచోటు లేదన వచ్చి + చొచ్చి చూచి 

శంఖ చ(క్రమ్ములు + జానుగ. దాలిచి, మగ సింగముం బోలు + మాధవుండు 

తే॥ గాక వేజవ్వరీ వింటి + దా(కు వారు!, నేఃడు రాముందడీ ధనువుగు, ణశీకృతంబు 

సెనేని కుభాంత మై 4, సీత పెండ్రి, పొనరు నని యొక రొకరికో + ననెడివారు 

సీ॥ కార్ముకం బనుజెల్లం + గైతవమే యగు(, గనకపర్వత మిది + యనెడివారు 

ధాత చేతుల తోడ + దాశి చేయంగలేదు, ఘన తబోబలముచే + ననెడిదారు 
మును దీని నెక్కిడి + తన కుసయోగించు, కొనినవా( డెట్టిండో + యనెడువారు 

'మేరువునే యిట్లు * మెదిపి చేసిరొ వార్చి, మునుచిల్కు కొండయో 4 యనెడువార. 

తే॥ చిలువతే( డిది యంచు వ + చించువారు; వారిదమునుండి యింద్ర చా 4+ సంబు జాణీ 

పడెనొ మేదిని పయి నని + పలుకువారు, పడుచు చూచెనే యిదియని 4+ నొడువువారుం 

సీ॥ "పెను వింటి నిటకు( దె, ప్పింపు6 డనుచు. (బభు6, డాబ్ఞ యెందులకిచ్చె 4 ననెడివారు 

మతి చెడి వచ్చిన 4 దున్నీం డైవండ్రే , కల'రె యించని వగ( + బలుకువారు 
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పూర్వ త తపఃఫలం * బున నైన నొకవేళ, కూడదో? యనుచు వా + క్రుచ్చువారు 

ఏత 'చ్దనుర్విము 4 క్టేవవునప లక్ష్య, మై యమరున దేదొ + యనెడువారు 

తే॥ సీత "పెండ్లి కె దీనిని + చేసిరనుచు.,. జక్రి( బోలిన రాము(డు + చారు తనుండు 
వీ(గ కెక్కి_డునే యని + విధివిధించు, చెడుగులిట్టివే యని జనుల్ + నొడువుచుండ 

తే భటులు హరువిల్లుగొనిపోయి థీ ప్రభునియెదుట¢, బుడమి వీణ నెటుక్కున + నడంగి ప పల్ల 

మడర నుంచి రా చాపంబు + నరసి నృపులు, తెచ్చిరే యని కేలు వి, దిర్చి కొనిరి. 

చ॥ కలభము( బోలు రాఘవుని కాయము నందము గాంచి వేదనన్ 

గొలిపెడు వింటి. గాంచి తన, కూ(తు నదృష్ష మెడంద( గాంచు రా 

ట్రి లకునిగాంచి గౌతమ జ'4 టి ప్రభు పుత్తు9 డు మండపంబునం 

గల నృపరాజి( గాంచి నయ + గారపు( బల్కుల మించి యిట్లనున్ . 

పీ॥ మేరువు విల్లుగా + మెబయు శంభు(డు తన, సామేన వసియించు + సతికి( దం డ్రీ 
యవమతి యొనరించె + నను కారణమున ను, ప్పొంగి లేచెడు కిన్క-(+ బూని యప్పు 
డీ విల్లు గొని వెస + నేగి దక్షుని యాగ, శాల. జేరంగ న + చ్చట: గలట్టి 

కొందటి పండ్రూడె 4 గొంది కరములు, విజిగె వేలుపులును + విచ్చి పాటీ 

తే॥ పోవరానిచోటుల కెల్ల (+ బోయి డాగి, రగ్నులునశించె ముక్కంటి 4 యలుకతొల(గ( 
దనదు విల్లి చ్చె సీవంక , మున జనించు, దేవరాతున కమ్మహా + దేవు(డపుడు 

తే॥ నేను శివ ధనుర్చలము వ. రింప వలెనె?, చంద్రమౌళి, బోలిన ముని + చంద్రః నీవ 
. ea 

తెలియ( దగు వా(డ వింక నీ + కలికి సీత, జనన వృత్తాంతమును విను , సాంగముగను 

సి త.వృతా తా౦త ము. 

సీ॥ ఇనుము. బోలిన దీర 4 శృంగముల్ బలితంపు, టల్టులు గలకోడె 4+ లమర', బూస్చ 

బంగారు మడకకు 4 "వ జ్రంపు(గజ్డును, రత్నాల నొగయును + రంజిలంగ 

సృటికంపు( గాడి యొ ౪ ప్పంగం గూర్చి జన్నంబు, నకు సమసజుపంగ + నొకపొలంబు 

మును దున్న(గా( గల్లు + మొననుండి బాలభా, సరు బోలు కాంతులు + గలిగిభూమి 

శే॥ దేవి 'వెలువడె నన నొప్పి + తేజరిల్లి, పాల కడలిలో సుధతోడ( + దేలినటి 
సిరియు దీనయై యెదుంగు మే, , ల్చెలువు గలుగు, కలుకులకు రాణి యీ సీత , గానిపించె 

సీ॥ రమణి గుణంబుల +, రమణ యేమన నగు, నవియ తమంత(6ద న్వంగి॥ జేరి 

మేలుపడ(గ(గోరి + మీ(దుమీదుగ౧ద్రోచి, కొనివచ్చియొండొండు + పెనంగుచుండు. 
జెలువు నెలవు గోరి + బలు తపంబొనరించి, పూ(బో (డి నెమ్మేని + బొందినయడి 
బటువు కమ్మల కొమ్మ + (ప్రభవించినది మొదల్, మిగిలిన మగువలు + మేల్మి తటి (గ 
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శే॥ వేల్పుపే జుప్పరమునుండి. వృధివింజేరం, దక్కు. నదులెల్ల6. బెంపున( 4 ద టీ(గినట్టు 

లైరన(గ( జాలదే యెక్కు + వైతి యగునెః, మౌని నక్షత్ర గణరాజః మహిత తేజః 

'తే॥ విమల క _ర్తవ్య విజ్ఞత + విధి కృత ౦బు, వేటుగా నుండ లక్ష్మీని 4 వేల్పులెల్ల ( 

గోరినట్లు సీతను నృపుల్ 4 గోరినారు, దీని ( బోలిన చిత్రమెం, దేని గలదె? 

చ॥ గురు మద దంతి(టబటోల్న్భపులు 4 "ఘోషము.గొల్చు చమూ సముద్రులై 

యురవడి వచ్చి పెండి పలు + కొప్పుగ( దిల్కిన యెలవారి కీ 
ae) ae) 

సరణి వచించి నార మల + శర్వు(డు పోరున నెత్తు వింటి నే 

పురుషుడు వంచువా( డత (డె 4 పో వరు( డయ్యెడు సీత కియ్యెడన్. 

ఉ॥ కొప కరంబుచే జగము + జక్కుగ( జేయ వలంతి యైన యో 

తాపసవర్య।ః యీధరనువు( 4 దాక లేక గ్ర పసూన సాయకం 

బోప(గలేక పర్వత స + మున్నత రాసమారోడ వచ్చు సీ 

తా పరిశుద్ద మూర్తి గని + తత్సరతన్ నృపరాజి పోర(గన్. 

'తే॥ ఆలరుకీ ర్తి గోరునుదారు + కలిమి పోల్కి, జనకు సైన్యంబు తణి(గియు( + బెనుపుమిగిలె 

(భ్రమరయుత సుమవేణి పై + భ్రమవహించు, ప్రభుల సై న్యంబుతమ యాన + వలెనెవిటీగె 

చ॥ విమల పథాను వర్తులగు + వేబ్చులుస స _త్త్వవరిస్టుం డుగ చా 

పము తన పట్టి కుంకువగ( + దిల్కుటచే నగు "హోరం (గుంగుచుం 

ట .మది( దలంచి సేనల రు + టంబుగ నంపుట గాంచి రేయి ఘూ 

కము( గని పాటు కాకముల + కై వడి. బాటిరి సేనతో నరుల్. 

ఉ॥ అప్పటినుండి నే(టివజ + కప్పుడు పాటిన వారలేని వే 

తెప్పుడమీజులేనియు ను 4+ మేశుని చాపము డాసినారు కా 

రెప్పటికేని “పెండ్లి యగు 4 పేర్పడదా? యని యుంటి మీత( డిం 

పొప్ప(గ నెక్కు వెట్టిన న 4 హో విత చెందదు సీత యందముళ. 

ఉ॥ అమ్ముని పల్కువా ర్త మది + నారసి కెంజడ లాడ( గేశికుం 

మ్ముగ మూర్ణ మూంచి యని + కేరెజం బూనెడు కోడె మాడ్కి బీ 
రమ్మున, గానవచ్చు రఘు రాముని మోమును గాంచె. జిత్ర రూ 

పసమ్మును పోలు మేను గల పార్థివ పుత్తు)(డు గాంచె సింగిణిన్. 

రాముడు శివధనువు కడ కేగుట. 

శేష నేయి పోయ(గ నట నుండి 4 నింగి నంట(, బొంగి లేచెడు జ్యలితాగ్ని( + బోలె లేచె 
విజీగె హర ధను వని వేల్చు + లఅజచినారు, విజితకామాది రి3లు దీ + వించినారు. 



బాలకాండము 

శే॥ విమల సత పోధనునిచే( + |బ్రేరితుం డగు, రాము( డా వింటినారి(గూ 4 ర్పంగమున్నె 
సుందరుల మనముల "నేయ" సూన బాణు(, డెక్కు. వెళ్తైును పూన్కిమైం + బెక్కువిండ్తు 

సీ॥ కనబడు సెనువిల్లు + కాలి బలిమి(టోలు, నని యగ్గ లిక( బల్కు + లాడువారు 

సిగ్గరియో సీత ౪ “వలువంప్పు( గెంగేలు, రాము కెంగేలుంగూ ‘ ర్పంబడ దేని 

పుట్టువుల్ స సఫలత ( 4 బొంద వనెడివారు, నినకులు( డిప్పు డె + క్కిడ(డయేని 
అలివేణి సీతతో + నల(తలేక మనము, నగ్ని( (బ్రవేశింత + మనెడివారు 

తే॥ దాతయౌొ మిధిలేశుండు 4 సీత పెండ్లి, చేయ? గోరుచో. గొను మని + యీయకుండ 

భవుని విలు దెచ్చి యీపిన్న + వానిముందు, నునుచు బజంతయు నవివేక 4 మనెడివారు 

శే॥ మునికి లజ్జ లేదనువారు + జనకుకం మె, (గూరు( డొక్క. (డు లేడను + వారు రాము 

డీ ధనువు వంప లే(డేని *, యింతి జీవి, తంబు ధరణి పె( జాల వ్య 4 ర మనువారు . 

తే॥ నెమలి మైచాయ మగువ లీ 4 రమణ. బలుక, సాధువులు వొంగ విబుధులు * సంతసింప( 

బై డికొండ యేనుంగు పెను 4 కోడె సిగ్గు, వడ(గ రామచంద్రుండు వింటి + కడకు నడచె. 

'తే॥ కనక కంకణములు సంకు + గాజు లొప్పి, పొంద నరుదై న రత్నంబు6 + బోని సీత 

మెడను వైవ నెత్తిన విరి + వడ మనంగ, నె తె రాము(డు మేరువు + నెనయు విల్లు. 

ఉ॥ తోరపు విఘ్న-ముల్ సలుపు +, తొంగలి జెప్పల 'వాల్ప కే సభా 

సారులు చూచుచుండినను + సభ్యుల నొక్క. (డునేని చాపమున్ 
వారక కాల(ద్రొక్కుటయు + నారి తగుల్చుట( గానరై రి చే 

నార(గ( జూచి రంత విని + రారవ మా విలు తున్లి కూలుటల్ . 

చ॥ అమరు లజాండ గోళమె ర + యంబున వ్రీలె నింశేరి మర్వుచొ 

త్త మని వడంకినా రన(గ + ధారణి వాసుల బీతు చెప్ప వ్య 
ర్దమ యగు. దల్లివేరువలె + ధాత్రిని మోయుచునున్న శేష నా 

గ్ము తన నెత్సి పెం బిడుగు + గాటముగా6 బడే నంచు. బెల్కుటెన్ . 

చ॥ గురు భయ దాసిచే జయము(+ గొన్న విదేహ మహీశు పుణ్య మి 

ప్పరుసున( బండె నంచు విర్ + వాన సుక వ్ గురియించి రంబుధుల్ 

గురిసెను రత్నముల్ మిగుల ఘోషము సేయుచు. నంబుదంబులున్ 

గురిసె( బసిండి వాన మునిశకూటము దీవన లిచ్చె. (బ్రేమమై. 

సీ॥ ఆమృతంబుకంది నిం; పైన వివిధ వాద్య, ములునిండి యెల్తెడ 4 + (మో౮గుచుండ 

విరుల సరంబు లా + భరణముల్. చందన,మును గండ వొడియును + పునుంగు కడలి 

ముత్తె ముల్ రత్నముల్ + పొన్నును సన్నని, వలువ లొండొరులపై + పై చికొనంగ 
నగరంబు పర్వంబు + నన్ వారిరాశి ఘో, షించుట వోలె ఘో + షించు చుండె 



18 కందబరామాయణ ము, 

శే॥ మేఘముల గని పొంగు నె + మిళ్ళ మాడ్కి, నలరి తరుణులు మకర.వీ ణలనుపూని 
యులిపు శేనెలు గురియ(' గుం +, డలములూ.గ, నగలుతళత ళమెజయంగ + నెగడిరపు( 

ఉ॥ బమ్మెర (గొల్వ నాసవము + పానము చేసినవారి. బోలె నే 
(తమ్ముల కెంపు గల్లు పని +, తామణు లంగద నీ(గి భర లం 

గమ్మి కవుంగిలించి రల + కంధి జలంబును (దావు మబ్బు నౌ 

నిమ్ముగ వారుకొంచు( జని రెద్దడి + బీదలు రాజు ద్రవ్యమున్. 

తే .వైణికులయు నటకులయు 0 వై ణుకులయు, మధుర గీతంబు6ను చెవి 4 మా6గ వినిన 

దేవ మనుజ దేహము లొక్క. + తీరుగాగం జిత్ర సమముగ నిలిచె వి + చిత్ర గతిని. 

ఉ॥ రామ ధను ర్విఖండన వి, రావము విన్న సుపర్వ భామినుల్ 

(ప్రేమను తద్భుజంబులను + వీక్షణ సేయగ గోరి వచ్చి భూ 
భామల రూస చేషలను + పాటల నాటల భిన్నతల్ గనం 

గామిని' కౌగిలించుకొని + కన్నుల నార్చ (భ్రమించి రవ్వలన్ . 

సీ॥ ద?రథ పుతు( డి + తం డను వారును, కమలాకు( డనువారు + కారు మేఘ 

మనువారు సేవువంటి + తను వను వారును, మనుజు. డీతండు కా 4 డనెడువారు 

చొజమీలు దిరుగాడు + వర కలశాబ్రిలో(, బండు విష్ణుండని + సలుకు వారు 

మనుజ దేహుం డంట + మరులెపో యనువారు, నవని తసము చేసె 4 ననెడువారు 

శే॥ మేని యందము( గను(గొన + మెల(త కింక, వేయి గన్నులు వలయు న + బ్రాయతాక్నీ 
సౌరు(గన నాతనికి నై + వీరి నిటకు., దెచ్చు మునికి (మొక్కుండని + తెలుపువారు. 

తే॥ అతని. గన్న టైయాత ని + యనుజు(6 గాంచు, డనుచు నుండ నచ్చట సీత 6 యవల(జూడ 

గోరు నాసచే నుసుజులు + కొంత నిలువ(,' బొరలుచుండెను పరితాప + మన( బగంట. 

సీత చింతనము 

షీ ఉల్లూ (త లూ.గెడు + నుసుజబులతో వసీ, వాడిన పానుపు + వీడి చెలులు 

(ప్రమ్మిరా( బద్మాక * రము గరి సృటిక హ, ర్మ్యంబున నెలజాల + యరుగుమీ(ద( 

బన్నీరు చల్లిన + పానుపు జేరి యీ, తెబగున నను, దమ్మి 4 తీంగలారా।: 

అబల కిటులు గల్లె * నని యెంచి దయయుంచి, తన మేనివన్నె ప + త్రముల( జూప 

"శ్రే మానతను వీడు చుంటి. బ + ల వము(టోలు, నా యొడలి రంగు గొనిపోవు + నంటుకాని 

కనుల రంగు మీ విరులచే(* గాన జేసి, నాదు (పాణముల్ దీయ(6 బూ + నంగందగునె ? 

సీ తన భుజంబుల( గాంచి (తాటి సిగ్గిలు మేరు, వును పోలు విలుదాల్చి + గొనముతడవు 

దోస్సంభ యుగ్మంబు + తూణంబు' వెన్నెల, పగిది జన్నిదనమును + వె జయంతి 



బాలకాండ ము, 

ఫొరొలెడు వక్షంబు.* మరలం.గాంతునయేని, కాన నోపుదు నాదు ౪ [పాణములను 

గగన సంచారి యౌ + తొగల రాయని తోడ, మధుపముల్ రొద సేయు 4 మాలలుగల 

“శే॥ |కొమ్ముడియు( గలి సెనువిలు గూడ. దాలి, రెండుకనులు గల చముబొ 4+ కండు నాదు కొమ్ము లి ల్లు J ఎ బి 
(ప్రాణ జీవనముల 'ముంచి 4 త్రావివై చె, నది యెడ (ద నిపుడున్న దె? నిపుడు నుండు. 

ఉ॥ తుంటరి మస్మధథుండు నను + దూదిని గాల్చెడు నగ్నివోలె తొ 

మ్మంటగ వే(డి తూప్పల ర * యంబున( గాల్బ(గ( జుంచలించు నా 

వంటి సుకాసికిన్ [బదుకు ౪ పద్ధతి వచ్చి “భయంబు మాను నే 

నుంటి” నటంచు దాపు గన 4 , నొప్పని దెవ్విధి పొరుషం బొకో? 

మ॥ అడ:గంబాజని యూ పయోధరము లా, రా! పైపయిం బొంగి యి 

వ్వడువై యేమి యోనర్చి నార లిక నే 4 వ్ వే పొందియె 

క్కిడ(గా రాని ధనుస్సు దాలిచిన ధా, (త్రీశాను వక్షంబు నే 

రడ నాటం గయికూడు నేని తప మొ ,+4స్చం జేయ(డీ వేండెదన్ 

చ॥' అడరుగు నామదిం గల య 4 నంగు(డు వై చిన సాయకంబుచే ( 

బొడిమిన చింత వర్ధిలుచు: *బోసేె నురోజ యుగంబుపై విసం 

బెడపక యీత( డెవ వ్వ డిటు * లేంచెడు రా; [తుల వీడ సేయు చం 

ద్రు:డొ? నడుమం గలంకమును 4+ తో పదు వీండెట నుండి వచ్చెనో? 

మ॥ మనమా: భావజు. డెత్తి వచ్చి యెడ.దన్ + మాడించి నాటించు తూ 

పను నంజెంతో కలంద। గ్రాంగక యెటో + యాపై బయల్లేజి న 
లన్ మ శతేభము( బోలు వాని సదముల్ * పట్టింపుగా చిట్టి యా 

తని వెన్నాడిన ప్రాజముల్ దురలి వం4+తం గుంద రా నేరొకో? 

ఉ॥ మింటను తోచు 'పెన్మొగులు ౪ మించులతో దిగి వచ్చె నన్న తీ 

రొంటిన తొమ్మునన్ మెజయ + నొప్పెడు ముప్పిరి నూలితోడ మా 

యింటిని డాయు రాకొనురు( 4 దెవన్వ/ డటం చెటు (గంగ నై తినా 

కంట( జరించు నప్పుడును 4 కారణ మేమొ యెజుంగన య్యెదన్ 

ఉ॥ పెక్కు. లొసంగి దాత యని + "పేరు వహించిన పాలవెల్లిలో 6 

జొక్కముగా(జనించి యొక + చో మణీ పుట్దని మందు పొందిక కా 

జికి_న హీమకుంభమును + చేకొనకుండెడు "మూఢభంగినా 

చక్కానివాని( జేవిడిచి + జాలిని పొండెద మాట లేటిక్న్: 

చ॥ మనసున. చూలి తూలి యిటు + మానిని కుందుచు వెచ్చ నూఖ్చుచున్ 

వనరుచు నుండ( జలని స్వ + భావము నల్ల ని కన్ను లొప్పు భా 

(12) 
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మిని యొక చేటి రాట్బభను * మేరు నిభంబగు విల్లు తున్లుటల్ 

గని తనలోని వేడ్మ్క_నడ 4+ కంబుగ నుంచ. గలేక చెచ్చెరన్ 

_: మాలిని యను సి సీతకు హర ధనుర్భంగ వృత్తాంతము తెలుపుట :- 

శే॥ కలువకంటి మాలిని యను + కొరత తనదు, హాడములు కుండలంబు లిం + చ్రాయుధంబు 
వోలె పెలు(గంగ + వస్త్రముల్ మాలికలును, చెపర మెబుపుతీంగియ వలె. బసరిపాతె 

శే॥ మొగసి వచ్చి మెథిలి కట + (మొక్కకుండ, నలవి మీజీన కుతుకాన + నాడుచుండ మి 
నేమి హీఠువే దీనికి + నెలు(గ6 బలుకు, మనిన సీతకు. జెలి యిట్టు 4 లనియె( దుదకు 

సీ చతురంగ బలములు * చాల. గలుగువాండు, సర్వ విద్యావేది + చతుర గుణు(డు 

మొగులు నా( గురిసెడు + పొడవు చేతులవా(డు, దశరథు( డనెడు భూ + దారవరు(డు 

త త్రనయుండు + మదను కంటె సుభగుండు, నీలమేఘచ్చాయ 4 నెగడు వాండు 

వై పంట, డనుశంక వదలనీయనివాండు, (శ్రీరాము డనుపేర( + జెలంగువాండు. 

తే॥ తమ్ముతోడ'( గొళికుండను + తపసితోడ, మనప్పరికి శివ ధనువును + గన(గ వచ్చి 
యమ్మునీంద్రు నాసతిని చా + పమ్ము డాసి, తేలికగ నె త్తె నాత(డు + లీల మెయిని.. 

చ॥ కణమున వింటి నొక్కకొన( + గాలను ద్రొక్క6 జివుక్కు.మంచు సిం 

గిణీ యటు లేవ( బట్టికొని  'కేలను ము న్నలవాటుపడ్డ దీ 

త్రిజయను చాప మం చచటి + (ప్రేకికు లాడంగ నెక్కు వెట్టి త 

దుణమును లాగుడున్ విణిగె(, + దోరప్పం జాపము- ధాత్రి దద్దణన్. 

చ॥ అనిమిష లెల్ల రుం టొగడి + రాడిరి పూవులు చల్లినార లో 

జనకజ! యంచు. బల్కు విని + సన్నుని 'వెంబడు మేఘమంచు. దొ 

ల్ల నవల ఐంకజాక్షు, డన6 + దాపము( గూర్చిన వాండె యంచుం గా 
మిని మది శంక వీడె, డెగె 4+ మేఖలయున్ జఘనంబు లుబ్బ-గన్.. 

చ॥ కలదని లేచటంచు' బలు + కం దగు కౌనును గోమలంబులె 

బలియు పిజబుందులుం గలుగు * బంధుర దేహము బూరటిల నా 
. ne) 

లలనయు( జేటి చెప్పిన వి + లక్షణముల్ గమనించి నిక్కమా 

లలితు(డె, కానిచో నసువు + లం దొలగించెద నంచు నెంచుచున్. 

తే॥ జానకి తపించుచుండ నా + జనకరాజు, వేల్పు శిల్చి నిర్మించిన 4 విల విజుగు 

న్లులివు విని మేర మీజీన + యుబ్బు గలిగి, కౌశికనితోడ నొక్కవా + క్యంబు పలికే. 

_ఉః:ఓమునివర్య! (పేమ చిగు 4 రొత(గ సీ వెనువెంట వచ్చు (శ్రీ) 

ల్లాముని పెండ్లి యిప్పుదె త్వ + రన్ నెజవేర్చుట మీకు నిషమా? an ot | లి 



బాలకాండ ము. రి] 

యీ మహి. జాటి యా దశర, 'ధేళునకున్ వినిపించి'యందబున్ 

(బేమను గూడి చేయుదము? + వే వివరింపవె యన్న నాత(డున్.. 

శే॥ దశరథుడు వచ్చి చేరుట + తగు నటంచు(, దెలుప జనకుండు నానంద 4+ జలధి ముని(గి ' 

నడచు వృత్తాంత మల్లం: ధి + ల్చుండి యటంచు, దూతలం బంపె శుభలేఖ + తోడనప్పడు 

13. (ప్రయాణ పటలము. 78 

చ॥ వడీ( జన(జాలు దూతలును 4 పొద బలంబున గాలి పోలికన్ 

నడచి మృదంగ కాహళ ని + నాదము రెచ్చు నయోధ్య. జేరి య 

ప్పుడమి నృపాలు దర్శనము + పొందక రాణ్యకుటంబు లెల్ల రా 

పిడి వడుచుండు తన్నగరి + వీథుల( గాంచుచు. బోయి యయ్యెడన్ 

చ॥ ధరణిపు నాజ్జ నొంది యుచి + తం బగు రీతిని లోన. జొచ్చి భూ 

వరు సద వారిజంబులకు 4 వారని భక్తి ని (మొక్కి. రాజే 

ఖర: భవదీయ పుత్ర కులు + కౌళికు వెంటను పోవు టాదిగా 

జరిగిన వృత మిద్ది యని + సంతస మారగం దిల్కి యవ్వలన్ . 

శ్రే అమిత సుగుణ భూషణ! యిది + యదియ యనుచు. 

జదువ నియమింప (బడిన వి 4 ద్వ దవతంసు ॥ 

చేతి కొన(గంగ లేఖ( బు, చ్చికొని యత (తు 

చదివే నెల్లరు విన రాజు + ముదల నొంది. 

వీనుల నగ పుత్తు విలు 4 విదె సమర్థత యన్ సుధారసం 

బానిన యంత రోజునకు 4 నంగదముల్ వదనంబు విచ్చి బీ 

టూని ధరిత్రి వ్రాలు క్రియ + నున్నత వజ భుజంబు లుజ్సి ము 

న్పూనిన' యాగ సత్సలము * పూరి భుజించు తెలుంగు డో(ప(గన్. 

తే॥ ఖండపరకువు దక్షయా + గంబు వేళ, నేడు లోకాల వారి జ 4 యించినట్టి 

బలితపు 'న్విలు రాముచే 4 భగ్నమెన, ధ్వనియకా నెంతు మన మప్ప + వినిన రవము, 
ng] ణు. ఆలే 

శే॥ ఎప్పు డెప్పు డె"టెటుల + నెసంగె ననుచు, నడుగుచుండు వసిష్టాదు + రయ బలుకు 
టల ' 

దూతలకు( గయికొండని + దోర్చలుండు, నగలు నుడుపులు మచి మజి * తగ నొసంగె. 

చ॥ మునుపటి సూర్య వంశజు౨ 4 పృుణ్యఫలంబున 6 బుట్టి నట్టి య 

మ్మన సిజమూరి, యున్న పుర, మార్గము బట్టి దళంబు రాజులున్ 

మును నడవుండు బంధు హిత ఒమ్ముఖ్యుల రండని యేన్లు లక్కి. ప 

తృ నమున( జాట( జేయు(డని 4 ధారణి నాధు( డనుజ్ఞ చేయ గన్. 



ఫలి రఠర౦ంబరామాయణ ము. 

చ॥ జగముల సల గొల్వ మును 4 చక్రి (త్రివిక్రము. డెనవేళ నీ 
(ng) ల 

జగలికీ( దద్విధం. బరయ 4 రంభుడు దెల్చిన' యట్లు "వారువం 

ప్ర గమి కడళ్ళు గల్లు పుర + భూమి సుధాంబుధి చుట్టి వార్ లే 
వూ అలన n 

నుంగుల పయి న్నగారుల ధ్వ+నుర్ చైల(గన్ వడిం వాటి రంతటన్. 

లి॥ చాటింపు వినక మున్నే, పాటించి కుమారతతి, [చ + భంజను(డు వడిన్ 

దాటించిస జలనిధి విట, తాటం దిగునట్లు పురము + తడ(బడ( దిరిగెన్. 

శే॥ అవని జోటు రవంతలే + దనగ( నిండి, వృషభ గంభీర యానుని + వీర సమితి 

విలయ వాయువు వీవ(గా +, జలధికల.(గి, పొంగి పొరలిన చందాన. + బొలిచి నడచె 

శే॥ జగము చి చిన్నది యన(దగి 0 స్యందసములు, 'వెలి(గె? బ్రభులచే భానుల( 4 గలవి పోల 

రత్నముఖ పట కాంఠీ ద్వి * రద చయంబు, వెలసె నింద్ర ధనుర్యుక * జలద భాతి. 

ఉ॥ అంచలు పాలవంటి తదు 4 యచ్చపు జెక్క_ల విచ్చి విన్ను పై 

నించిన చందమై విరిసి + నిండెను కొండలతోడి' చుట్టువుల్ 

మించిన కేతనావళియు 4 మిన్ను సమసము చర్మ మొల్వ( గా 

న్పించిన సంచునన్ వెలసి 4 నిండె నభస్సల మెల్ల. బర్వుచున్ . 

శే॥ దానధారలు గాటు మా + తంగములను, కడలి యని యెంచి యెల్లెడ * గప్పి పీరు 

(త్రావ దిగు నోరన్మేఘ సం +4 తతుల( బోలె, బరవి చలియించె. డెలని + ధ్వజపటములు. 
(ag) 

చ॥ తొడుగులు దాల్చియుండునెడ 4 దోరని వెన్నెల గాయు వెన్నెలల్ 

గొడుగుల నీడలం జెజచి 4 గుద్బతిలున్ దుకీ యన్వి చేఘపుం 

బెడ(గు చెడంగం బై విరిసి, ేరిమి నెల్లిడ నిండు, మబ్బులు౯ా 

విడివడి వోవ దుందుభుల + భీకర రావము మీణీ (మో(7ెడున్. 

చ॥ గరితల మోచికొంచు జను 4+ గజెల గుజము లంచపిండులన్ 

వెరొవున మోచు నాపగల + విన్ననువొందు (; బసిండి సొమ్ములున్ 

బిరుసు కుచంబు లల్రికల +, వేణులు గల్లిన ప్రీలు మించనన్ 

వఅల(గ వారి మోచు మద 4+ వార ఇముర్ జలదాళి నాం జనున్= 

'శే॥ పడుచు లేచుచు నిజుకుట + వలన రాలు, సఖుల వక్షోజ కుంకుమ + సంకుమదము 
యువకు లల(దిన చందన 4 మొరసి రాలి, నడచు తోవయు మెతని + పడక. బోలె. 

చ॥ మృదు మధురోక్షు లొ ప్పెస(గు + మెలల 'పెటఎ౨లో మజీంగి (క్రొ 

వ్విదమయి మిత్సి( బోలె( జెడు + వేదన(గూర్చెదు చన్నుదోయి పై( 
బొచలెడు తారహారములు + పొల్చుగ వెన్నెల గాయు( రత్నముల్ 

' పొదిగిన భూషణంబులు స 4 మున్నతి వీచును లేత యెండలన్. 



బాలకాండ ము. 

ఉ॥ దోసములేని మానిసులు ౩ దొడ భుజంబులు గల్ఫువారు సం 

వాసిలు క్రొమ్యుడుల్ గలుగు: వారలు ధన్వులు ఖడ్గధారులై 

భాపిలు రాట్కుమారకులు. క్ భార్యల వెంబడి( లోవుడుంగ్రి. సం 

తోసము తోడుళం బిదుల 4 తో జను గంధ గజాళి క వడిన్. 

చ॥ మలసిన తావి (క్రొవ్విరులు 4 మబ్బుల లలో ధరియించినట్లు వ్ 

స్వుల( దగిలించు కాయినుల 4 ముద్దుల మోములు కా సవచ్చుటన్ 

బెలయిచన( బూర చంరములు + "పెక్కు రు పోవు వివానసంఘముం 

బలె. జెలు క్కు. పల్తకులు + భాసిలుచలన( బోయె నత్త లిన్. 

చ॥ పరవి మదంబు కాట నగు + పంకమునం గయిసే(త గలు పెన్ 

ద్విరదము అంబుధీం బలె రు * తిం బొనరించెడు నాసికా గ్రముల్ 

పర(గు కరంబు లెత్రికొని 4 సట్టుగ( బోవుట చూడ నొప్పెది 

క్కం-రుల- మదంబుచే ? నెదుర( 4 గా జతనందున( బోవు కె వడికా. 

ఉ॥ పంబెడి కింకిణీ రుతికి 4 బావ సడన్ లయ దప్పకుండ( బా 

దంబులు వెచుచున్ ధరశీ. + దాంకియు. దా:కక రోవెలంది చి 

తంబు గతిన్ సుపర్వుల వి + ధంబున మింటన పోవుచుండె వా 

ర్వ్యుంబులు (గ్రద్దనన్ గనిన , వారలు దేవ హయంబులో యనన్. 

తే॥ (పణయకోపంబుగల (ప్రియ + రమణు లొకట(, జూచిచూడక బొమముడి + చూపువిడక 

యూర్చుచలరులు క్రొవ్వెద + నుంచుకొనక, ప్రియులయుసుజు లెయనడాసి 4 వెలలుచుం డి 

మ॥ యుర సంకాశ మద|ప్రవాహ తటముర్ + సద్య త్సృణీ నామ సం 

స్యరణామర్గక ముల్ మదావళ తతుల్ 4 స్పర్తిత్వ చింతారతిన్ 

దరులన్ మోది మహా తరూత్క_రములన్ + దాటించుచున్ గూల్చుచున్ 

విజుగం. [దోయుచు6 బో వుచుండె( దటినీ 4 వేగోద్దుర డక్రియన్ 

చ॥ అనదల కూత (యౌ నినకు 4+ లాఢ్యు(డు కాలు గదల్చ( డంతలో 

నన నువుగింజ వెవ భుద + నంబునం జోటు గనంగ లేవ జో 

మునుచను _సైన్యమందు గల + ముందజీ భాగము పోయి చేరె నా 

నకుని కేతనాంచిత వి 4 శాల విదేహ పురంబు చేరువన్. 

తే॥ పలు వగల నలంకృత ముశె + వెలు బండ్లు, చూచు వారల నునము౨. 9 జూజలాడు 

సీలవేణుల ముఖముల , లీలచేత, నడచు చెంవమ్మి కొల(కులు * నా6గ నొప్పె. 

తే॥ శకట మెక్సి.న యొక బోటి , చవపు వలన, వెంట(బడు సంటుకాని Ac + గంట( జూ, 

నా కటాషంబునందలి * యుజనంబె, యేకని కమృత ౦బు వోలెసౌ, ఖ్యంబు( గూర్చె 



94 క ం౦ందబరామాయ'ణ ము, 

రొ॥ హరిణాషీం చెడ (దాసిన,.తరుణుం డొక(+డేగుచుండు 4 దారిం' దిద్మా 

లిరమున వేడ్కూం, దిరిగెడి, వరటా మీథునమ్ము( గాంచి + వనటం: బడియెన్ 

లొ॥ చిందములు భేరు లబ్రము, చందమ్మున 'నులియ భేరయు + చొమకములచ్చే 

తం చెరి గొడుగులచేళిన్, మందాకిని బోలె దడు + దులసిన తలముల్. 

క్రి॥ ఇంపు పలు కొడు వారు ని, లింప సతుల బోలు వారు + లికుచ కుచలు చూ. 

పంపజు( బురుమల యెద, నొ, ప్పింస(గ నది సమరభూమి + విధమై తోంచెన్. 

శః సరస స్త ౦భఖంబులంటోలు + నెటీ భుజములు, మెఅసె నాయుధ కాంతులు 4 మెటిపులట్లు. 

విరిసె నాద సంతతులు తా + మరల కరణి, బెరసె( 'గాల్బల మచట.! గే, సరులపరణి 

క॥ చెలువ పయోఛంముల పై 6; గొలిపిన కను లఫై యుండ (గ్రుడియ ఫో తెన్ 

జెలుపు తొలీ,దు చని చని యొక, కలభము " డకొనియే జనులు + కలకల నవ్వన్. 

క॥ వర శారి తురంగ " ఎకట( గెరలి పజవ. నిలువ లేక. 4 డ్రింద( బడెడు తా 

మవసావి నొందు చేతుల, ధర దింపక బెదర కనుచు( దడవుచు నిలిచెన్. 

తే॥ పద్మ యుగళంబు నొవ్వ వెం * బడిన వచ్చి, కంటి తూప్పల నొప్పించు + కలుపకంటి( 

గూర్చి పీన సుందర కుచ + కుంభిం గట్ట(, దనకు( దగిన స్థలంబు లే + దనియె నొకండు 

శే॥ తుటుము కొమ్ముడిమధుపంబు 4 లఅచుచుండ, నడకమదపుపేనుంగుటోలు + నంటొకండు 

వనితికన్నుల:గనిచాల + వాండిగలవి, యనుచు దన యీంయు నొకకంట( + గనుచునుండె. 

చ॥ అలలను'ఫోలు వంకరలు * నందము దీర్గ ములై న కేశముల్ 

జలజము( బోలు పాదములు 4 జాన్గుగ(గుంతము? బోలు చూపులున్ 

గల చెలి. గాంచి యొక్క_రు(డు * కమ పయోధరలారః। మీరు మీ 

యులిసెడు కొనులన్ మజచి + యుంచితి రెచ్చటం జెప్పరే యనెన్. 

తే॥ తీ వృషులం చక్కవా + తెటు( గదల్చి, పలుక - కేగెటి సడ (తితో ( + బలుకు నొకరు 
ము అత 

డింతి! బిగి యింత యున్న ని న్నేటినీట(, జేతులం బటి దాటించు + శీలి యెవ (డొ? 
చ 

కేక దింప:గా రాని దరువు నె 4 తికొని పోవు, నొంటె యింపగు చివుళుల. + దింట వీడి 

వే;స మున్నగు వానిని + వెదక సాగె(, బాలు విడిచి కలవు న + ప్రాజ్లు నట్లు. 
జీ రః ౧ 

తే॥ ఎఅని కనులు నెలని + యిరుల( బోలు, మేను లొప్పు బర్బ్చరులు స + మటలు పాటి 
చూ he) 

లూని త్రోవలుసమముచే + యుచునుమూ,పు, లందుగావళ్ళ మోయుచు + నరుగుచుం డ్రి, 

తే॥ పిచ్చి పటిన యేను:గు + పెస(గి కరిణి, పైని తుండ మూనంగ దాని * పైని తరుణు 

లదరి కను మూయ. జేతుల *, కణ(గకుంట, మనసు క్రుంగ దుఃఖంబున + మణీ (గిరపుడు. 

'తే॥ రత్న మేఖలా యుత లైన + రమణులేడ(, జారుసద్య దుత్ఫుల్లకం + జవనమందు 

కమఠముల మీ(ది గోరు , + కప్ప లగగ(, హస్తినులపైన కుణుచవాం 4 డ్రరిగినారు 



బాలకాండము. 

తే॥ మద గజము వెంబడింపంగ .4.మావొకండు,: పాదములు వంచి సవన జ + వంబుతోడం. 

బాబుచుంట( జూడంగ :నీమె.* పాకవై'రి, కర్లురాలని కొనిపోవు * నట్టు దోంచె. 

తే॥ తండ్రి బ్రీరాముచే శివ + ధనువు దునింగె, ననుచుజనులాడవినిన తో ,.యలులు .పరుగు 

లిడిరి జడల విరులురాల +, ముడుచుకొనక, తెగిన ,మొలనూలుచింద (గా('౪ దెలిసికొనక 

శ్చ కుండికలు గొడుగులు చేత( 4 గూర్చి: పట్టి, ముక్కు_మూసిన. (వేళ్ళి + మొగిడియుండ (6 
(aa) 

గరులతో ( గామినులతోడ +, జరుగ నిష్ష ష, పడని మునివరుల్ మెల్లన + .నడచినారు 

తే॥ తావి పూవులు తుజీమిన 4 తరుణులు తమ, కనుల న శ్రువు లువలన, ల్క గొనిచన్న 

ప్రియులు గానరా వ చచ్చుట , వేడ్కయేని, వచి; కేరెక్కు( డని సన్న 4 లిచ్చువారు 

శ్రే అంగమైన శతాంగ మా + తంగముల తు, రంగముల మురజాదుల + రావ "మెల 
, 

యెడల నిండి పర్వ (గ నట + నెవ్వరేది, 'నుడువ వినలేక మూ(కయై + నడచె జనము, 

తే॥ సాలె పురుగులు నేసిన 4 నూలు: నే;త , వంటి సన్నని వలువల6 + బడ6తు లుడిచి 

యందుకారావములతోడ + నరుగుతుటుము, కలకలంగూయు పులు6ంగుం 4 కొలంకుంటో లె 

క॥ 'కెరటములు తెరలు కలశాం, బురాళి జనియించు వత్రం 4 బోలు మృగాక్లుల్ 

చేరరీంనుండి చూడగ బురువుల కను లుల్లసిల్లి + పొలుపుగ నార్చుకా. 

క్ర నెజంకుల( దా(క(గ నాశుడు, కఠి కన్నుల సకుల యందు + కంబులు మంద్ర 

స్వరము ధ్వనించుం చోడుగ, ఖరువుల సకిలింత 'లొప్పు + ఘన గర్డ లలిన్. 

క॥ ధర పులకరింప నరిగెడు, తరుణుల కాంతి గల మోము + దమ్ముల నిందిం 

దిరము లన( (బియుల చూడుకు, లిరవుకొనియెం గాంచి కురు,డు + నెద ముదనుందన్ 

తే॥ అగపడని కౌను పగడంబు + వగిది నోరు, వగ” “” వంటి డలుకులు + గలుగుచెలుల 

కోల యెలనీటికాయల( 4 బోలు -చనుల, ను6.. రాలు గందవొడియె + యుర్వినెణ సె. 

క॥ తలప నరుదై న నే బులు గల యరదములనక్కి + పురుషులు ప్రీలున్ 

బలువురు దారి నరసి శే + రులిపున( జనుడెంచుచుండి * రొప్పారంగకా. 

తే॥ వారువంబులు తేరులు * వీరపరులు, నేల నడవ;గ శెగసిన + ధూళి నెరసి 

మొగులునీరు వెల్వడు ద్వార +. ములనుగ ప్పె", గప్పె దిగజ దాన మా + ర్రముల(గూడ 
¢ ° a Ua 

సీ॥ కాలియందెలు ఘల్లు é ఘల్లున నడ తెంచు, చిలుకల'కాలుకుల6 + జెలువు గనుచు 

డాలు దాలిచియన్న 1 % డా కేల. వ వో(డియె, తళ తళ-లాడు, కత్తుల ధరించి 

రత్న కంకణములు 4+ రాజిల్లు దలశేలం దరుణుల మృదువుగా. 0 ద విలిపట్టి 

మదగజ ధారల పదనుచే( ద పం, కంజై న,య్యాత్రోవ( * గడవబేక అ 



$/ క0ఐబరామాయ ణఇ ము. 

శే॥ చేల యొరకింత పెకొన( 4 గేలంబట్టి, నడచు *తమవారి "మెల్లన ; నడపు కొనుచు. 

బెండ్లి సడకల నప్పుడే , చేడ్క.(జాపు, కరణి జతలుగా 6 బురుమలు + కదలు చుండ్రి. 

చే॥ పొలములందు మడు(గులందు + కొల(కులందు విరియు రకరకముంగు తా 4 మరలు తొవలు 

వదన కర నయనాదుఐ + పదురు చూప, గోసి యిండని కొందబు 4 కోరినా 

ఉ॥ చూపుల కొప్పు గుజ్లిముల + జోటులు దిగ్గుచునుండి కుంజరం 

బేపున డాసెనంచు నగ , లెల్లెడ రాలంగ( 'గేశపాశముల్ 

వీపున వేల వస్త్రములు + వీల(గం (బాణము మానమేంచంగా 

దాపలి కేల( బట్తికొని + తాజీరి పాలిరి కేకలంబలెన్. 

చ॥ గొడుగులు నేను(/ఏల్ పికిలి * కుచ్చులు( డెక్కె_పు గుంపు లొత్తుగం 

దొడరిక( బర్వి యెల్ల యెడ ( + దోరప్ప. జీ(5టి నిండ ంజేయ(గా( 

దొడవుల నాయుధంబులను , దోచిన యూజపు కండ గాయ న 

య్యెడ నొకవేళ యందొకట 4 నేర్చడె వింతగ రేయియుం బవల్. 

'తే॥ వదన కంజంబులందున్న + వా'ాడియలు గు లెడ (ద (జెచ్చి యుచ్చుదొలంగు + డెడగనను చ 

దొల(గ శేతేంచు కుంభ స్త + నులకుందొలంగి, తాజుదురు సూర్యతేజులౌ శూరవరులె. 

సి॥ తొలగ శక్యముకాని 4 (తోవలో నీజుకుచే (, జిక్కి తుని(గి (ప్రకా * శించుచుండు 

రత్నముర్ ము త్తెముల్ 4 + రాలి[గుచ్చుకొని చా, అంగ బాధ వెట్టు: గ + లాపములను 

దాలిచి నట్టి సుం +, దరుల పాదర౮రబుల, యంధదెలు దురపెల్తు 4 నట్టు లులియ( 

దడ (బడి 'కోమలు + లడుగిడలేక యం, చంద నిఐచుచుండి + రవల(టోక 

చే! ఉత్కటంబుగ వాద్యంబు + లులియ నులికి, బండ్ల యెడ్లు వానలుపాజ6 + బరుగులిడుచు 

భారములు పాశములు వీడి + పడుచునుండ, మౌనులంటో లె నవియు (4, మంబు సీంగె. 

చ॥ కొలశులగన్న యేను(గులు + కూరిమితో దిగి మావటీం [డ యుం 

డల గణియింస కంగనల + డంబగు గుబ్బల(బోలు కుంభముల్ 

బలుపు రదంబులుం దెలియ: 4+ బాల సముచ్రమునం జనించు నా 

వెలిగవురుంబలె న్నిలిచె + వేతట మెక్క-_క నీటిలోపలన్. 

తే॥ సౌరుమీజీన గాయనీ , జనముతోడ, వై ణికులు మావులెక్కి శ్రా * వ్యముగ మేఘ 

రంజితంబు పాడుచు నను + రాగమెస(గ, దరలి నారలు కిన్నర 4 దంపతు లన 

చ॥ నిమిరిన యంకుశంబునకు 4 నిర్హరశైలము(బోలు నేను(గుల్: 

క్రమముతొలంగి పర్విడ(గ( న్ గాతరులై జనముల్ తొలంగ నీ 

లిమగల జెక్కులొప్పు మధు 4 లిటులు తత్సలినుండి లేచి స్త్రీ 
టి యఖ 

ల ముడుల( జేరి యౌల( బిడు + లంబడి పోవుచునుండె వింతగన్. 



బాలకాండము... 

'రాజపత్ను లప్రయాణ ము. 

Gi పున్నమ చందమామ .తగ6 + బుట్టం౧. (మో6౮గు సము(ధమట్టు లు. 

ద్య న్నయవాద్యముల్ .'మొరయ 4 దారి శతాంగ తురంగముల్ కరుల్. 

మున్నుగ నేగ ర క్రకణ + ముల్ గల కుంతము( బోలు కన్నులొ 

స్ప న్నవలల్” చనంగ గరు ౩ వంబున లేచిరి 'రాట్కాళ(త్ర ముల్ 

తే॥ అరయ విరిదమ్మి కొల(కున + హంసి యనంగం, గైక వేవురు వెలయాండ్రు  గలిసికొలువ 
వేల్పుటిల్లాండ్రు సిగ్గిల + వెడలసాగె, చెన్నుమీఅిన రత్నాల + శిబిక నక్కి. 

పీ! కారణ రహితమె + కనులెజగల చెలుల్స్, కంఛుకులును వే(త్ర + కరులు గూడి 

యాశ్వకులై.. నేల, నరుగువారయి 1తడ+ బడు నొడువులుగల + వారలగుచు( 

బట్టంపు దేవుల + పాదము లొలుచుచు, వినయ ముట్టిపడ(గ 4 వెడలుదుండ 

వేసడంబులనెక్కి. 4 విరిబో డ్జు గలువురు, కొలిచిరా గవల పి, ల్లలను గన్న 

శే॥ యలసుమిత్ర కార్మొయిలున + వెలయు మెటుపు, నాగ సీలముల్ చెక్కిన D నాణమెన 

శిబికయందు గూర్చుండి వి, శష్టమైన + వీణగానంబు చెవులార + వినుచువెడ లె. 

తే సప సాగర వేషిత“జగతియందు, నవల లి(కలే. రనంగంజెలుల్ + నమలి హంస 
అమి బట = | ఎ 

చిలుక. గొరవ౦క. ప్రతిమలు. చేధరించి, చామరలు వీచు చంచల + జరుగుచుం(డ్రి. 

చ॥ తెలి రదనాళితో ( గళలం * -దేటిన మోమును గాంచి చంద్రుండం 
చెలమిని బుక్షసంఘములు + సేవలు 'సేయ(గ( జేరెనన్న చె 
న్నలరిన రత్నసంఘటిత + మౌ. శిబిక౯ణా రఘురాముతల్లి ,వే 

ల్పులు నుతియింస(గ్గా. వెడలె. + బొల్పుగ గాణలు పాడుచుం. జనన్ . 

'త్రే॥ గూనుముటి .కాళులవారు. + కుజుచవారు, మగువలెక్కిన తెలని + మావు లపుడు 
ల ౧ 

హంసలం బోలి: నడవ(గ + నలరుంబోణు, లోలి నిరుదెన( బిడినడ. + బోలి చనిరి. 

తే॥ మొగ్గ చనుగుబ్బ లడరిన + .ముగుద లబ్దనిలయకం అను సుందరుల్ + నీటుగాంగ 

పలు వగల మణుర్ పొదిగిన, బండ్ల నెక్కీ-, పతిమలం బోలి కౌనల్య + ఐలసి చనిరి. 

సీ॥ (బహ్మకే నొచ్చెంబు + పలుక(జాలిన వారు, బహుళ శాస్తాంమ మృత , పాయుఠలెన 

వారు ఫ్రివిష్టప + వాసులు జిహ్యల, తో(గొను హవ్యముల్ । తుష్టిగాంగ న 

జేతులతో మం శ్ర + పూతంబుగా నిచ్చు, విప్రోత్తములు కొన్ని 4 "వేలమంది 

తనచుట్టు గొలిచిరా + ముని పరివేష్టిళ, (బ్రహ్మ గౌరవమునం + బరిఢవిల్లి 

'తే॥ నెలవెలుగాయు గొడుగుల + నీడలోన( గొటలు ముత్యాల శివికలో + గూరుచుండి 

వేదపాఠ రవంబులు + వేడ్కవినుచు,.. సతి యరుంధతితో వసి 4 షమువని కదలె . 



98 క ౦.బ రామాయణము. 

సీ॥ మెండొడ్డి పోరాడు * ఖండాల యూధముల్, వాయువేగంబొప్పు 4 - వారువములు 

దేవ విమాన దీ, + ధితులొప్పు 'తేరులు, వీర మద్దెలు దాల్చు + వీరవరులు 

సాగరం బొకముహా శై లంబు(జుట్టిన, వడువున దము చుట్టి  వచ్చుచుంణ 
జయలతీ నిలుచు వ, 'కంబులు గలవారు, “దివ్యాంబకంబులు 6 దివ్యధనువ 

'తేః లమరు కరములుగలవార 4 లతిరధులగు, భరత శ(తుఘ్ను లమ్ముని. థి. వరు వసి 

వెంట(జనిరి విశ్వామి(త్రు 4 వెంట(జన్న, రామలక్ష్మణులం బో లు, రజయువ్చ. 

పీ ముత్యాల రత్నాల 0 భూషలొప్పిన రాజు, నిత్యకృత్యంబులు 0 నియతి (దీర్చి 

సారాయణునిపాద + నలినంబులకు మొక్కి, విప్రో త్రములకు సం * (పీతితోడ 

భూరి హిరణ్య గో, భూ రత్న దానమ్ము, లొనరించి భవ్యము + హూర్తమందు 

బ్రాహ్మణుల్ రత్నకుం * భముల(జే(దాల్చి ప్రాం, బలుకులు చదివి దీ + వన లొనర్చి . 

శే॥ గజికతో సీరుప్రోక్షింప + గరిమ(మొకిి., రత్న మేఖలల్ దాల్చిన + రమణులింపు 

పల్కులను వంశ గీతముల్' + పోడుచుండ(, (బ్రభుండు దశరథనృపమొళ + బయలుదేజె 

సీ! మురజ శంఖాదులు + (మో(గుచుండెడినంచు(, ట్రస్తాన భేరీ ర + వంబటంచు 

భూజానివెడలె( గాం + బోలు నన్ వారలై , బలసిన రాజులు + ్రబ్బివచ్చి 

మముచూడలేదని + మముగాంచె నంచును, కుండలంబులు జాలీ 4 (క్రుంగె ననుచు 

నికరాజుడాయుట + యెట్లొకోయనుచు నొం, డొరు( (దోసికొనుచు ముం + దరకు జరగి 

శే॥ గెలుపు నొందిన ఖడ్గముల్ + వెలయుచుండు, భూపకరములన్ కెందమ్మి + మొగ్గలెల్ల 

మొగుడ మణుల కేరెక్కి_యా + భూవిభుండు, (ప్రభల రెండవయిను(డునా + బయలువెడలె 

“తే॥ పై (డిగాజుల చెలు లెక్కు + పసి(డిగజై, లులియు కేజులు చుటును , బిలసికదల 
బె ర 

జలజములు వికసించిన + జలధియలల, తోడ (+గదలిన చందంబు 4 దో శెనపుడు. 

"తే॥ దుమ్ము మినుదా(ె దిక్కుల. + దూజిమూసె6, గన్నులగపడకుండ6గ6 + (గమ్మె నంత. 

బోక స్తాగరవైరంబు + పూనె నన(గ, కడలిలో(జొచ్చి జలముల + నడుసుచే సె 

సీ॥ పణవ కాహళ శంఖ + పటహ భరీ మహో, రావంబు లశని వ + రముల నడప 

నాలవట్టంబులు + పీలి జాలరులు ఛ, (తంబు లాదిత్యుని * ప్రభల. గప్ప 

ధవకళాతప తంబు + తనరుట(గాంచి జ, క్కవగొంగ సిగ్గిలి + యవలికరుగ 

నమరుల యెదలు ది + గృ్రమునొంద దేవేంద్ర, విభవుండు దశరథ + విభుండు విప్ర 

కే॥ సామ గానంబు లాశీర్వ + చన రవంబు, వంది మాగధకీ ర్రనల్ + వరుస మీజి 

వేత్రహస్తుల సందడుల్ + విరియ గీ(క, హేషలును దెసల్నిండ(గా ౪ నేగుడెంచె. 

శే॥ తాను గాంచు దిక్కులన్నెల్ల (6 + దన్నెకాంచు, నరవరులు విరికేలు దా * మరలు మోడ్ప. 

బొంగి యొండొండొరయు చతు 4 రంగబలము, నెగచురజమున మిన్నుమ + న్నుగనొనర్చె 



.వా.ల కొ:ం'డ ము. | 

ఉ॥ తేరులు వీరులుం గరులు , .కేజులు'నిండిన సేన నిల్వ6ంగా( 

దీరగు చోటులేద మటీ +. తెల్పగ .వేజటొక భూమి లేదుతక్. 
ధారణి వీపువంగి దిట థి దప్పి నెటుక్కుమనెన్ నృపాలు చే 

ధారణి భారమీంగెనవి *. త థ్యముగా వచియింప నెట్లగున్? 

చ॥ ఇను డటు రెండు యోజనము  లేగి. పధథమ్మున( జంద్ర శై అము కా 

గని గిరిక్రింద( దా విడిసె. + గంతుని దంతియు( బూలతూపులున్ 

వనితల గబ్బిగుబ్బలును , బాలసమీరము చందనంబు భూ 

పుని పెనుసేనయుం దిగియెం * బ్రొద్దును పోయెను పళ్చిమా ద్రికికా. 

14. చంద్రశై ల పటలము 86 

ఫీ! మేరువు నోడంగ 4 మెండొడ్డి నిలుచున, వునుజుల( దీయంగ 4 నుసలు.నవియు 

మరునకు నిరవుగా + నెరయునవియు ము శె, ముల సరుల్ గలవియౌ 4 మొగ్గచనులు 

గొరవంక ప పల్కు-లు 4 కొమరొందు నబలలు, (ప్రియుల భుజంబుల6 4 బెనంగవై వ 

నుప్పరం బందుచు. + నుండెడు వటశాఖ, లిలను విటి గికూల + నిలుచునవియు 

చే॥ సరసులం గోరు నవియు మేల్ , చాప ధరుల(, గంతు, గేరెడు వీరులం + గలవియెన 

దంతు లట దేవదారు చం + దన నుహీజ, ములకు గట్టంగ(బిడియె శం + ఇలల ల తోడ 

Gl "పేర్చి యడంపరాని యరి 4 వీరుని సీతిబలంబుచేత బెం 

పార్చి జయింప నౌనను న 4 రాధిపు యోచన వోలె నేను(గొం 
" డార్దుచు మేఘమండలము + నంటిన రెమ్మలతోడ సాలముం 

జేర్చి యగల్చికొంచు నడ + చెన్ వడి నొక్క గిరీంద్రముంబలెన్. 

చ॥ బటువగు కాండముల్ బలుపు + వాజీన కొమ్మలుగల్లు ముద్దు లొ 
క్కట మొదలంట( గూల వెను 4 కం బడి దొర్లుచు వచ్చు టోటితో 
దటసట దో (గు కృష్ణుక్రియ + దంతి యొకం డిరు దేవ దారువుల్ 

కటపెట( గూల మధ్య(జనె( 4 గట్టిన గూటము (ప్రీలి వెంటరాన్. 

తే॥ కినుక యడ (గ మచ్చిక బుజ్జ + గించివశము, పబిచుకొన(జూచు పరికాండు 4 (ప్రగడంటో లె 

మంశశత్రి హితముపదేశింప + మదినిగొనక, స్వేచ్చవ రించు నృపు(బో లె + నిభమొకండు 

చ॥ పగ6గని నటు గొప్ప విర + వం బొనరించుచు మేఘముం బలెన్ 

నెగడు మదేభ మొక్క._(డు సృ + ణిం గణియింప కరణ్య హస్తిముం 
దుగ(జను త్రోవ వెంబడిని + దొమ్మిగ (గ్రద్దలు వో మరుద్గతిన్ 

'దెగటున (బోయె మున్నుచను ఛీ తెన్నున వెల్లువ వోవుకై వడి౯ా 

చ॥ కరిఘట ,లొక్క చోటుననె + గట్ల(గ లేచు మదంపు వాననల్ 
టు 

పొరయ(గ నొక్క దంతి:సిడి * పో టసి వోవంగ మీజిరేంగి యా 



100 క 0బరాామాయణ ము. 

తెరువున( బాజి యొక్క వడిం + (దెంచుచు..ముందజీ కాళ్ళ 'రాచుచున్' 

సురుముగజేసి వైచె నొక + సుందరస్తాలము పాల: వృక్షమున్. 

ఊ॥ లెక్క యిడంగరాక యవ 4 లేసము నొందిన వాంబంబులున 

జీక్కని చెంద్రము న్నుదుట( + జేరిచి దిద్దిన హస్తినీ తతుల్. 

మిక్కిలి గున్నలున్ గలిగి + మీజిన. తద్వనయూధమట్లు-పె 

పెక్ళ్క_( దడీయ చంద్రగిరి + యేపగు యూధపుంటో లె. సయ్యెడన్. 

కే॥ పెదలగుదారు పిన్నల + యొదంజేర, వారి చెడుపద్దతులు మార్చు '+ వారలనుట 
ది లా ఏ ' ' 

నిజము రథముల బంగారు + నేమి దొరలి, నల జొళ్ళకు తనదు వ*వంబు నొన(గె. 
na) (మం 

చే॥ ఇ౧|ద్ర గోసంబులను కవ్వి + :యిలయుననుచు, దొండపండు(జో ల్నోళ్ళను + తొడరిచూచి 

హరిణ నేత్రల మైయంద + మరయు పూన్కి, [బమయుచందాన(దిరిగెను 4 నెమకులచట, 

తే అశ్వముల నుండి దిగి చెలుల్ + హంస లట్లు, నడచి లే(జెట్ల నీడకు * బడలి చేర 

వారినగలప్ప తళతళ 4 ల్వాటుచుండ, పూచి యున్న లతలంటోలి 4 పొలిచి రచట. 

'శే॥ మాలికల నున్నతేంట్లు తా 4 మరలటంచు, కలికిపదముల మొగముల6 + (గ్రమ్ముకొనంగ 

సఖులు. నిక్కాంపు టొడలికై 4 కంక నొంద(6, బటిక బండలపై వారు 4 పండినారు. 

చ॥ మెటుములతోడి మేఘములు + మేదిని( జేరంగ నున్నవంచు( జూ 

పజు దలంపంగ హన్తిమల 4 ప్రై(గల రామలు డిగ్గి ఢక్కనా 
నిలు కగు మధ్య ముల్ చెలంగ + నిందిర తామర వీడి భ భూమిపై 

వటలిన మాడ్చి. నూపుర ర + వంబు చెలంగంగ6 గూడి రచ్చటన్. 

చ॥ పలు విషయంబులందు గొన. 4 బడ్డవి వన్నెలు చిన్నెలొప్పి పే 

రలుకును గూర్చు హేషలు గ, లట్టివియున్ గయి సేతయున్ మహో 

బలము జవందు పొల్పెస(గు శీ వార్వములం దగు మే(త వెట్టి భూ 

లలన యురః కలాపమన + లాయము గట్టిరి సం క్రి పం క్రిగాన్. 

చ॥ లిరఃగల నిల్చు పొల్పునను + దందడిగా. డెరలెత్తి కట్టి రా 

శ రథుల( గూర్చు మచ్చునలబ + సారపు వీదు అమర్చి నారు పెన్ 

కరద చయంబు చేర్చులలి + సామజ పంక్తుల దీర్చినార అ 

క్కరువలి బారు నిల్చు నహి( * గ త్తళలన్ రహినిల్చి ర త్రటికా 

'తే॥ నటన మొనరుచు నెమిజ ల + నంగ దగిన, హరిణ నేత్రలు వీరులు 4 సట్టు నీట్టు 
లరసి ధ్వజములవలన భ + [ద్రారవముల, వలన నెజి(గి డాసిరి తమ 4 ప్రభుల విడిది. 

తే॥ పాలనురు(గుబో లినసన్న + చలువల(గొని, యువకులొడలిన౦టిన దుమ్ము + నూడ్చితుడువ ౬ 
జిత్రకారుండు చిత్రముల్ + చికిలిచేసి, యుంచుక్రియ నులసిలిరి , యుగతు లచట. 

౧ ౧౦) 



శే॥ రా కుమారులు లున్నత ఛిళ్లు 4 రస హారులు, మొగిని దిగినట్లు దంతుల ౪ దిగి విరిసిన 

పాళలంబోలు చామరల్ 4 పరవ చేని, చేరి రందమే ' వెలసిన థీ శివిరములను. 1 

CY జక్కెములుగల శె తెల్ల కు, టీరములను, పద్మ గంధుల మొగములు ( పరిఢవిల్లై 

విమల చంద్ర బింబము లల + అలరు తేట, సీట (దో చిన కె వడి 4 నీటుగాంగం.. 

శే॥ పొరలి లేచి నల్లని. ధూళి + 'యురల దులిపి, తెల్ల'తావిరజం బొక్క +. దెసను దాల్చి 
కాళి సామేన ధరియించు + కొాలకంఠు, మాడ్కి-. నొప్పారె నటనొక 4+ మదగజంబు 

తే॥ దుష జనులతో స్నేహించు థి శిష్ట జనులు, వారి స్పితి (గాంచి పిమ్మట + వదలు నటు 
ట్ 3 క దూ 

తురగములు సన్న దుమ్మున( + బొరలిలేచి, చెదర విదలించి కొనుచు ని * ల్చినవి పిదప 

తరుణీతరుణులవిహార ము. 
సీ! అన్నాస మన్నాస * పొన్నాస, యనియెడు,' ముప్పురి త్రాటిని 4 మొదల.(దెంచి 

ధ్యాన బలంచే. + దమ్ము తామెజీ(గి యి, య్యిల(గాంచి కర్తవ్య +. మెజుక పడగ 

సత్సథంబున( జను 4 సాధుల' చందాన, దత్తడుల్ నుప్పురి ౪ (త్రాటింధ్రెంచి 

చేష్టాబలంబుచే + జేంతలం దెలిసి య, నంతర మిల(గాంచి , యడ(గి మరలె- 

తే॥ కలదిదాచక యొస(గు దా + తలనుపోలి, నదులు వెల్లువ లడ(గియు 4 వదలకొస(గ( 

దో(డణగా( దో (డగా లోన( 4 దో (చుకేట, వీరు కొంచెకొంచెమ్ముగ + వారికొదవ-.' 

శే॥ మంచు(టోలిన తెరలు చ + లించునపుడు, లోన నచ్చనగండ్లాడు + చానల కను 
లరయ సరసుల యలలలో( * బొరలు వాలు, మీలన(గ నొప్పి మినమిన 4+ మినుకుచుండు 

చ॥ నేఅయు శిరోజముల్ విరిసి + నిప్పులతో మెజపుల్ చరించు న 

టురమున రత్నహారముల + నొప్పిన వీరులు |క్రొత వాసనల్ 
సరవు గుడారులందు చొర. + బాజీరి ధీరత సింగముల్ గుహాం 

తరమున( జొచ్చులీల సము + దగ్రభుజోన్నతి వెల్లడించుచున్. 

సీ॥ మత సారంగముల్ + మావటీండ్రు తెలుపు, సూచనల్ (గ్రహించు + చొప్పువీడి 

చుట్టుపట్టులనున్న + చుట్టంపు"టేనుంగుల్, చేర (గం దీరంటు + చేరంటోక 

"పెద్దలు చెప్పిన 4 బుద్దివినక చుట్ట, పక్క_ంబు అలదలింప 4 లెక్క_గొనక 

'వెలయాండ్ర కలయిక + కలువాటుపడిన ముం, డల మార్లంటో లె వి + డంబనమున 

శే! నెబవెండ్రుకల్ కోటలు + నెజ నొసలు, సీబెలును గంటరొదలొాప్సు + నిభచయంబు 
(3) 68 

వెలువల( గాడుసణీచె మున్ + విడక కలశ, జలధి. గలంచిన మధుకైట + భులను పోలి. 

'తే॥ స్రీలు పురుషులు రవికాంతి 4 తెలియరాక, (బొవుల నుంచు నగురుకల + పొగలు(గమ్మ 
69 

గరనములేని మొగుళులు + కడ(కదిగిన, పజపుకడలిని పోలె నా , బయలిచోటు. 
జె 
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ఉ॥ భూధర కందరంబులకు + భూషణ లీల వసించుచున్న వి 

ద్యాధరులెల్ల( దమ్ము(దమ + యక్క-ము పక్క_ము విస్మరించి కో 
ణీధవు వర్గముంగనుచు 4 నిశ్చలులె రది దేవలోక మే 

యీోధర( 'దప్పిదారి వసి * యించె ననందగిె చెభవోన్నతిన్. 

చ॥.రమణులు మున్నుగానె దిగి , రంజిలు తత్రియపాళియొద్ద బిం 

కము" సవు రిరపు నింపు నలు + కన్ వికముంగని ముచ్చటించుచున్ 

(బమదముతో.( (బ్రతిధ్వనులు + వఠ్కెడి కొండలతోడ( బల్కుచున్ 

శిమిళుల లీలగుమ్మరిరి + నెమ్మెయి చాయల నెల్ల( గప్పుచున్. 

చ॥ పురుషులు, వీరమద్దియలు + (మ్నోయంగ మాలికలందు తుమ్మెదల్ 

విరుత మొనర్చ ఖడ్లరుచి , వింతగ((గ్రేవవెలుంగ నంగద . 

స్సుర దురురత్నకాంతి మెటు + పుల్ మెజయన్ దమ శేలవంటి య 

గ్లిరిగల యొప్పిదంబు బరి 4+ కించిరి సింగములబట్లులేగుచున్. 

శే; వనరి మేరువుగవియం౭జు%- -ట్లిన విధమున, కోణిధవు సేన శె లంబు( + జుట్టివీడి సె 

భూపులును రాణులును వారి 4 పుత్ర కులును, నేజయ(జంద్రశె 'లముదర్శ.. -నీయమయ్యె 

తే; తేంట్లుగ్రమ్మిన కల్పక + దీర్హే శాఖి, కలను' తాటిమ్రా(కురిబోలు + కరముసా (చీ 
చివుశలంద్రుంచి ప్రాణంబు 4 “పవిదినుండు, కరిణుల నందియిచ్చెను 4 + కరిచయంబు. 

శేష క్లొమరు. -గలిన యచ్చటి + కొఅవతలకు(, చెలువుగా( బురోహితవృత్తి + చేయు వేంగి 

పూల విసుగొందు (భ్రమరముల్ + + పొన్నగుళ్తు.. లనుచు రిక క్క-ల పై .వ్రాలు.. నప్పుడప్పుడు. 

సీ! బుక్షంబులనెడి క + రేణువులం గూడి, వఅలు. రేరా జను + వారణంబు 

వంపైన క్రొన్నెల +, వంకయన్ దంతా(గ, మున మిన్ను గుమ్మ(గా ౪ పొదలిపాటు ' 

తేనియ మడవల. + దప్పి మాటీచికట్టి, కొల్డచేల్గా చెడు + కొలివ లపుడు 

చదలేటి నీరు వి + చ్చలవిడి పాటించి. వరిపై రు పెంతు ,ర + వ్వారిగా (గ 

ఆ॥ తొలంగి పోవలేక + నిలిచిన చందురు, నొక్క_ప్రక్క నచటి "+ యువతులు గని 
తమ యలంకృతులను 4 దగదిదికొండ్రు రం, భాదు లవలి (ప్రక్క. + న టెకాం[త్రు. 

టు ae) 

శే॥ కొలిమి(బడక నేయి చిలుము + గొనకయుసుటు, లూడ్చు బలైెంబనేడికను + లొప్పుచెలుల 
Me) 

నొసళులంగూర్చియరేందు( + బొనంగంగొలిచి, పోలికలంగనుంగొందురు + పురుమలచట. ర్ 

శే సింగపుంటిల్ల లేన్లు ని, సుంగు.లచటి, ముంగిజల( జెజలాడును , ముదముమీటి 

'వంకగలిగిన లేనెల + వాంఛతోడ(, గిన పిలలతో (గూడి 4 తిరుగులాడు. 
= + ఉం 4 . 

మ॥ వర న్లీలద్యుతులులసిలు శిఖర + ప్రాంతములన్ గిన్నరే 
౧౧ ౧ 

WY Mann” స చ్ లాలా క మ 



బాలకాండము, 

గరియూధంబుల( జంపు సింహవితతుల్ 4 గాళ్లుంచు నంకంబులున్ 

దరుణీ లక్క క "యుక్త సిక 'పదచి 4 హ్నాంబుల్ ప్రకోశించెడున్. 

పీ వాలుగలంటోలు.+ వాలిక. కన్నులు, చెవులవజకునేగి 4 చిందుగొనక 

వెలిదంత కాంతులు + వెన్నెలకాయక, (గొమ్ముడుల్ విడి యొడల్ +.గమ్ముకొనక 
రంగారు కనుబొమల్ + రాణించి విక్కక, కరరవమును కంఠ 4+ వర రవంబు 

పర (గనొక్క.టిచేసి + నరములమీటి య, మృతమూర రమణులు + కృతులుపాడ 

ే॥ వినిన కిన్నర పక్షులే + వెజ(గుపడును, వారి కుంకుమ పంకమొ + ప్పారు పటిక 
దొనలు కలునించిన కెంపు + మణులగన్న, లట్లు విలసిల్లుచుండు నం + దన్నియెడల. 

చ॥ పొలయలుకన్ వహించు పువుం* బోణులు కాటుకతోడికన్నులన్, 

నులుముచు నంటు కాండ్రురు మ + నోవ్యథ హెచ్చంగ దత లింప(గన్ 
వెలలుచు( (గ్రొవ్వెదల్ తిగిచి + విచ్చి చెదర్చ(గ రాలినట్టి హూ 

వులు వసివాడకుండ మధు + వున్ విడకొ ప్పెడి నచ్చటచ్చటన్.. 

ఉ॥. మావిచివుళ్ళ రంగడరి + మై మెటు (గెక్క్మిన చెంచుకన్నెకల్: 

_ పూవడముల్ ధరించి తమ  పోలికచూతురు వేల్పుటాండ్రతో 

దేవసఫీమణుల్ మణుల + దీధితు లొప్పిన గాజులూడ్చి మేల్ 

తొవులుగల్లు మాలికల6 + దాలిచి పోలికగాంత్రు వారితొ. 

Gi అమ్ముగలట్టి వింటి. నెన 4+ యంగల.కంటిబొమల్ నటింప గా? 

,. నమ్ములు వీణతో (జలిపి + నమ్ములతో ( దగ నాట్యమాడి స్వ 

"ర్లమ్మున మేనకాదు లట + గ్లాంతిని వీడిన హారసంచయం 

బిమ్ముగ వానరాలి ధరి + యింప ముదంపడు నా(డుకో(తులున్. 

ఈ॥ చందనవృక్షముల్ పెరు(గు + సానువులం గల కావితాల రా 

పుం దగంగొన్న హసినులు + పోలును కుంకుమ లిప్త దేహలన్ 

పొందిక( బద్యరాగ రుచి + పూరము గప్ప(గ నాకసంబు కెం 

పుందనమంది సంజయను + పొందిక నొప్పును సర్వకాలమున్. 

'తే॥ భూమి దేవికి. దొడవగు + ముక్తి యములు, చెదరి హరుమీద( బడు వియ + న్నదిని పోల 

హేమముంజేరి పడునెల * యేళ్ళ వరుప, యలత్రివిక్రము నుత్మ 'రీ + యంబుంటోలు 

ఉ॥ పొన్న లవంగ పూవుల న + మున్నతి(గూరిచి ఆ తాల్చువారలుం 

గన్నన దేంట్రందోలి మక + రందము పొందిక (ద్రావు వారళ్థె 
కిన్నరపకులందు దిగి 4 కిన్నరవోలె రహిాంచి పాడగా 

గిన్నరు లల్క_దీటి తమ 4౪ కించి చరించుట గాంచి రయ్యెడన్ 



104 కం౦ందరామాయణ ము. 

చ॥ యువకుల టొమ్ముతా(కెడు ప' + యోదర ,యుగ్మము (బోలు కరి కా 

రోవితతి చెంత( గొనుల తె , అంగున నూంగెడు కొమ్మలందునం 

దవిలి వసించు పెంట్లు తమ , దట్టపు( (గొమ్ముడి( గండు దేటులున్ 

గవగొని క్రొత్వపెండ్లి పని + గాంచుట గాంచిరి వార లయ్యెడన్ 

చ॥ వటిక దొనల్ గనంబడ(గ + బండలె యంచు భ్రమించి సుందరుల్ 

తోటుకున( బోవ వస్త్రములు + దావణులుం దడియంగ రత్నయు 

రొటక ములొప్పు హస్తముల గట్టిగందట్టుచు పీరమద్దియల్ 

బటువుగ(గాళ్ళదాల్బు నెజ 4 బంటులు నవ్విరి కేక వెట్టుచున్. 

సీ॥ చూచిరి పెక్కింటి + సొంపుపూంబాన్పుల, బంగరు సరుల నా + రంగంగనిరి 

గాంచిరి విరవోగ్ని. + (గ్రాగి మాడిన కిస, లయములు గలుగు త + ల్పములుకొన్ని 

కని రింద్రగోపంబు + లనుపోలు తంబిల బారాణి యంటిన + పటికతాల( 

జిదిమి సరులుగూర్చి * చెదరవైచిన వాని, నొరపిడిచే( దావి + పొరయు తరుల( 

'శే॥ బసయె లేదనివెలయాం [డు , వదలువిటుల(, బోలె సుందరుల్ మితిమీజి + పుష్పరసము 

(తావి పాబివై వ(గ దబిడి 4 (కాలుచుండు, కమ మధుపాొ(త్ర ములు సెక్కు. 4 గాంచిరచట 

సీ; కలువల(బోలు క 4 న్నులు మిక్కి.లిచలింప(, బగడంపు నోట6 జి + ర్నగవు తొల(క 

కనుదోయి కిం'పెన 4 చనుదో యిపై( దార, హారముల్ లేచుచు( 4+ దారుచుండ 

ముఖచంద్రు( గబళింప + మొనయు రాహువనంగ, వేణియు వెన్నంటి + వీంగియాడ( 

గుండల యుగళముల్ + గునిసియాడ (గ వేల్పు, గరిత లుయ్యాల లూ. 4 గంగంగనిరి 

“తే॥ నిసులు పగలుగ మార్చెడి ‘ నేర్పుగలుగు, పటిక బండల పై మరు + పనులుపూని 

దిడలి నిరరకాంతలు  విడిచినటి. కల్చమాలికల్ తొడవులు , గాంచి రచట. 
శర లు 

సీ॥ కరతలంబు వలె వి + కాస మొంవెడు కుట్క, లాంగ మలరు నాగ + లింగము(గని 

పడగపొామని (ఎమ + పడి శూలములవోలు, కనులనుముకుళించు 4+ కొనెడువారు 

మగజాలలో నీడ(+ దగ(గాననగు పూల, గోసియిండని ప్రమ 4+ గొసరువారు 

కంగేలి చిగురుల( 4 గెంగేల గోచల(, జిదిమి వక్షముల నుం + చికొనువారు 

'తే॥ విరుల దమకించి కోయంగ.6 4 బటిచువారు, వివిద వర్షముల్ నవరత్న + వితతి వలన 

నడరు మలయందు మలయుచు 4 నంచలట్లు, మొన సిదొడ్డదొనలలోన + మును(గువారు 

ఉ॥ కొంత: చలింపవెలు సహ +కార సువరదళంబు లన్నియుం 

గాంతిచలింప వెల్లు సహ *కార సువర్హదళంబులే యగున్ | 

సంతత మంజులప్రసవ 4 సౌరభ సీమలె కొమ్మలయ్యెడన్ 

సంతత మంజుల ప్రసవ 4 సౌరభ సీమలె కొమ్మ లయ్యెడన్ . 
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క॥ శుకవాణీ కలకంరీ, నికరధ్వని విని భుజంగ + నివహము లేవన్ 

శుకవాణీ కలకంఠీ, నికరధ్వని విని భుజంగ + నివహము లేచున్ 

క॥ తావుల గోరంట కొమలు, తావుల గోరంట కొమలు + తనివి చెలంగన్ 

మావుల మురువైన పరువు, మావుల మురువెన సరువు + మన్నించి రొగికా. 

'తే॥ రాజ ముఖ దర్శనంబున 6 0 దేజు మాసి, పుండరీక చయంబుల * పొలుపు లడ(గ 

రాజముఖ దర్శనంబున( దెజు మాసి, పుండరీక చయంబుల + పొలుపు లడంగె 

క తిన్నని యామోద మలక, బున్నాగ చయంబు లచట( 4౪ బొలుపగ వెలయన్ 

దిన్నని యామోద మలర( బున్నాగ చయంబు లచట( + పొలుపుగ వెలసెన్. 

Gi (శ్రీరమణీయ నీతి మహి + షీయుతి , స్యందన వాహి నీంద్రభూ 

దార విహార భాసుర ము + దసితి చామర ఖడభాతి వం 

శీరుతి యూధ సంహతి వి, శేషక ధాతు పరాగర క్తి సొం 

పారు ద్విజన్మరీతి గన 4 నవ్వని పోల్చె నృపాలు వీడునాన్. 

శ॥ విలసిత గణికాతతి సర, సుల నుమనో మోద గరిమ + సురుచిర మయ్యెన్ 

విలసితీ గణికాతతి + సర, సులసుమనో మోద గరిమ + సురుచిర మయ్యెన్. 

క॥ భోగి హరి నాగ సద్ద్విజ, పూగమ్ముల నొప్ప రాజ + భూభృద్వరు(డున్ 
భోగి హరి నాగ సద్ద్విజ, పూగమ్ముల నొప్పె రాజ + భూభృద్వరమున్. 

'తే॥ భవ్యసురసాలములు వర + ఫలములొస.గు, కతన నందన సరణి( ఐ + ర్వతమువెలయు 

శీత లాంబుశీకర యురీ 4 శీరకంబు, నగుచు హరకపర్షమువోలె * నందమొందు. 

త్రే॥ పొంగుచున్న తేనెనుద్రావ ( + బువులలోన, ముసరు మధుపంబులంటోలి + మూగి స్త్రీలు 

పురుషులుంగూడి యా గిరి + చరియలందు, వీడ మదిరాక [క్రీడించి + రాడిపాడి. 

తే॥ దిగుట దలంచిన గొప్ప పీ + డగను దో(వ, దాని మాని యా గరి వీడి + తరలరైరి 

స్వర్గ సుఖమును గోరు స + జ్ఞనులవలె( ద, దేక మానసులై వీడి + రతర చింత. 
జ వా 

తే॥ మొగుళులొప్పునసాద్రి యే + నుంగునుపోలె., గమలమి(త్రుండుదుముకుసిం + గమునుపోలె 
గజవిరోధి క్రుమ్ముటచేత( గాజునెటత్రు, కరణి నాకసమెజనె కానిపించె. 

అధి యాజ 

తే॥ మావి చాశతులెజని కాంతి + మలయనొప్పె6 గొజ(తలేక (కొంజిగుకులు + కొజులుసరణి 
లి 

తన యొడలు మొత్తమ్హాకాంతి + తనరకతన, రత్నఖచితమౌరహిని' + ర్వరముమెఅసె 

తే॥ కనుల పండువొత దృశ్య + రాంతివలన, వెలుగు శిరముల్ పెక్కు_లు * కిలిగియుంట. 

జందనం బురంబు పయి న + అంది నటి, వెన్ను చందాన నమ్మల 4 వెలసె నప్పుడు. 
ళు 

“కాంత. చలింప” అను పద్యమునుండి ఎనిమిది పద్యములు మూలమునను కవల బాల 
(an 

'ధానములె యుండుటంచజేసి' అనువదిం ప(ఐడక, స్వత ం|త్రించి నవి. 
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శే ఒడలు (ప్రాబంబులట్టు లొం + డొరులు పేమ, గలుగువారలు సింగముల్ +, గజములేణ 

ములును తమతమ 'పెంటుల 4 గలిసి నెడలు, విధమునన్ వచ్చి మలక్రింద * విడిసిరంత. 

ఉ॥ వేడి మయూఖ జాలమను *'విన సత శేసరముల్ జ్వలింప (గా. 

దో (డిమి నొప్పు క్రుద్ద హరి 4 ముఖ్యు:డు నా జను నొ నొంటికల్లు తే 

రేడు గుజాల జోదు పగ + లేలిక (క్రుంకుడుగటు చేర నా 

జాడ యెటీంగి దంతులన + సాగి బయళ్వడె మ తెట్టువర్ 

పీ॥ మందారమును మించు మకరంద గంధంబు, పరవు దామము (దాల్చు 4 ప్రభువ రేణ్యు 

వాపొని యను పెను + వారాశి యందెల 6 జెందామరలు పూచు + చంద మొంది 

దీసముల్ వెలి(గె నిం 4 పే పార జనముల, మనముల రంజించు + గొనము తోడ 

యచ్చంపు టిసుకలో  నాణిముత్తె ములీని, శంఖంబు చరియించు + సరణి నమరి 

శే॥ శీతలాదిలో విందువుల్ + చెదర(జేయు, నలల నడుమను వెలుపడి + చలువజోతి 
గ] 

వేల్చుమూ(కల విందు ని 4 స్వీది(దో (చ జక్క. లెలను గొలుచుచు( * జుటియుండ. 
రి రు 

శే॥ పొలసునీచు వీచెడినల్ల + జలధి తెల్త; చంద్రు. గాంచ(గ నది యోర్వ( 0 జాలనట్టు 

భూపవాహిాని మానినీ + ముఖములనెడి, విమల చంద్రుల గాంచెను 4 వేలకొలది. 

చ॥ వెడలిచి రత్నహారముల 4 వేడుక(దాలిచి తారహారముల్ 

సడలిచి కేశపాశములు + చక్కనితావి పొగల్ దగిల్చి మున్ 

ముడిచిన చల్ల (దే నెగల | మొల్లస $రంబుల నిచ్చలేమిచే 

నిడ్రిచి మృగాకులంత(.దమ , , వేణుల( దాల్చిరి జాజిమాలికల్. 

సీ॥ నటకులు నటియించు 4 నర్తన సలముల, వెలలు మృదంగ గుం + డిల రవమ్ము 

నతివల పాటల'+ నలరు స్వర౦బును, బిగినరంబుల 6 దో (చు + విమల రవము 

లయ్యవెచు కరతాళ + లలితనినాదమ్ము, పిల్లనగ్రోవి పొం + పిరి రుతమ్ము 

కొతగా బదములు + గూర్చి పాడిడుధ్వను, లమరులు వెజ(గంద + నతిశయిల్తె 

శే॥ (రావు వారల తొటు శ; బ్రములు సతుల, కమరు రొదలును కరులగీ( + కలును హరుల 

హేషలును గూడి యేదియు 4+ నెటు(గరాక, కలకలంబు లా గుంపుల * గలయ', బర్వె. 

నీ॥ పొలుస్పగా( బూర్వ్యంబు + భుజియింప6 బడని సు, ధంబోలు మదనళా 4 స్రవిషయంబు 

అనుభవ విజ్ఞాన + మొనరుట చేతను, దొరకక దొరకక + దొరకి నట్టి 

యమృతంబు (బోలు ల.4 తాంగుల హృవయంబు, నం బుట్లు (పణ ణయకో + సంబు వోవ'. 

బలు పొట్లువడీ యూ * డిల;జేయు చే(తలన్, గ్రొత్తమటులంగొని + కూర్చుపదము 

తే॥ పాడు( డనుచు వెలందులి 6 చే(డికొనుచు, వారు పాడ(గ( జెవి చవు + లార వినుచు( 
దత్వ్వము (గ్రహించి కనుల న 4 ర నముచేసి, రంజిలుటచే త దెలియక 4 రా(తి కడచె 
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15. పుష్పాపచయ సటలము. 88. 

చ॥ రిక్కు.లు పండ్లుగా (జెల(గు + రేయను రాక్షసరాజు (గూల్చ గా 

వెక్క_సమైన 'వెల్లులను + వెయికరంబులు మీ (జొ (చి (పొ 

గ్లిక్కూధరం బనరజనును + దీర కహారమునందు దో (చె బెం 

సపెక్క_ (గ భాను' డన్' నర మృ + + గేంద్రుండు సర్వజగంబు మేల్క_నన్ 

మ॥ ఇన రాజన్య విశిష(డౌ దశరథుం + డింపార( గాల్యంబులన్ 

బొనరం దీరిచి తన్ను చుటి జనముల్ + భూపాలురుం గొల్వ స్యం 

దనమం దెక్కి. వనంబులుం దొరువులుం + దన్నొాంద(గా నొప్పుశో 

ణనదిం జేరె దినేక క్యరుండు నడు-మిం + టన్ జేర న వ్వేళకున్ 

'తే॥ రాజులును రాకుమారులు + రాణువయును, తమ. వరాంగులతో. గూడి + తనియందిరిగి 

సుమములం గోయ మనములు + త్పుకత నొంద,. సొంపుపెంపారువనముల( + జొచ్చికంత 

చ్ర॥ బొమలు శరాసనంబులుగ( *' బోనిచి చూపుల తూప్ప లేసి గా 

యము లొనరింతు రంచు' జను + నంగమునం + జనె బరి సంఘముల్ 

ప్రమదల పల్కు_లన్ విసి [త + పం. గొని చిల్క లొదింగే. గాల్నడన్ 

(దిమసి బిడెంబు నొందు |క్రియ( 4. బాజుచు నుండె మరాళ సంఘముల్. 

"తే॥ కుండలంబులు మెటయంగ 4+ నిండ ముసరు, తుమ్మెదలురొద సేయ నీ. +. దుటలుచూచి 

హితులు సతులు లతాంగుల + లతలనుండి, యెజు(గలేక మిణకరించి 4 రెంతొ సేపు. 

ఉ॥ కోయిల లయ్యెడన్ మణులు + గూర్చిన భూషణముల్ ధరించి రా 

గాయిత వాక్చమత్కతుల + నందిన యక్క-లక ౦ఠు లుబ్బుచున్ 

కోయని యార్వ బెగ్గడిలి + కూయక యుండ(గ లేదు సిగ్గుచే 

వాయి గదల్బ వల్పులు సు + వక ల సస్నిధి వా మెదల్లురేః 

తరువోజ॥ విసముకం కొను మించు + వెడ(ద కిస్లవల, వేడ్క నమృతమన( + బ్రేమించిచూచి 

యొసనసరుల్ కేలమ్మి + నొంద(గ వంద్య నున్నతంబులయి హూ ౪ లొప్పిన లతలు 

కుసుమ కోమలములౌ + కొమల పాదముల, గూరిమి. బువ్వులు + గురిసియడం౦గె( 

గొసరక సుమలతాం , గులకడ నుజీది, క్రుంగ న్యములుగాక 4+ కొజలువారెవరొ 

ఉ॥ ఇందిర( బోలు నిందుముఖు + లిమ్ముగ( దాంక6ంగం గేలు దమ్ములన్ 

సుందర పీన వక్షములు + ళోభిలు విక్రమ సింహ దో ర్లిరుల్ 

చెందిన యున్నతిం గుదిసి * చిక్కి వినమ్రము లౌచు నుండ స 

న్నందన మొందు పూలతలు * గమము లౌట( దలంప నబ మే? 

శ సరనులలోన? బూవసి ప్ర శస న నేజ కవాలయంబులన్ 

దిరపడ( జం[దవంక గల * తీషలు హూన గం గాంచి తు మెదల్ 

నన్ 
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వెరవున వచ్చి మూగి నుజి + వేసరి తోలిన( బోవకుండె( (గొ 

త రుచుల( గోరువా రొకట + దక్క్న వానిని వీడువారలే ? 

చ॥ శిలలన (జెలి చేవమెయి( + .జెన్నలరారు భుజంబు లొప్పు వీ 

రుల కడం జేరు శకి సవు + రుం గల చామల(టో లె. గొన్ని పు 

స్పలతలు కోమలంబులయి 4+ వంగి.యడంకువ నొప్పె( గొన్ని త్రీ 

వలు మణీ చేతికందవును  వంగవు కిన్వడు వారికై వడిన్. 

ఉ॥ పూవులు కోయ(గా లతలు + పో(డిమి మాయుట( గాంచి బొమ్మలన్ 

కె వడి నొప్పు కప్పురపు * గందులు కాంతుల కివ్వి యెవ్యిధిన్ 
ర 

'మెవడి( గూర్చునంచు మణి 4 మండనముల్ కయి సేసి సన్ననౌ 

శీవల( గాంచుచుండి రట6 + దేశువ( జల్లని తూపు. చూపులగ్. 

ఉత్సాహ॥ అలరు విరుల, దేనె! ద్రావు + నభులు వికచ పుష్బ మా 

లలను వదలి వటి వగు వె + లందుల జడ. జేరి మున్ 

వలచు పువుల( దలంప 4 వయ్య బ్రాజ్ఞ వరులు సంగడం 

బులు పొసంగు చోట సుఖము + పొందువారలే గదా ? 

ఉ॥ అందముచేత నిందిరకు + నాభరణం బని చెప్ప నొప్పు రా 

కేందు నిభాస్య కంజము క + యిం గదియించి పలుంగు బండ నీ 

డం దన బింబముం గని యె + డంద తడంబడ నీరు గార్చె నీ 

చందనగంధి నా ప్రియు ని 4 జంబుగ లోంగొనె నంచు నేంచుచున్ 

చ॥ పొలుపుగ( దాల్చియన్న విరి పూసరముం గొని యొక్క భూపు( డి 

మ్ముల( (బియురాలి కంఠమున ( + బూన్చ (గం గాంచిన చెల్వ యోర్తు పే 

రలుకసు మోము వాడ్చె నయ + నా(శులు ముతెము లట్లు గబ్బి గు 

బ్బల పయి జింద నేడ్చెను;.స + పత్నుల మేలిమి నోరురే చెలుల్ ? 

చ॥ ప్రియు.ండగు నొక్క రాజు తన 4 (పేముడి కాంత మయూర్ లీలల న్ 

గయికొని రాగ నామె మది6 + గాన(గ నొక్క. లతా నికుంజముం 

బయికొని డా(గ రామ చొర. + బాణి మనోహారు( గానలేమికిన్ 

మయి తన ప్రాణమున్ వెదకు + మాడ్చి. మతీంగె సురింగె. జెంగటన్ . 

ఉత్సాహ! కాటుక గల కట్ట కనుల( + గావి రంగు గానరా 

మీటి యూ ౮ె( దాల్చి యున్న + మేటి పెని యీసునన్ 

జోటి యొకతె యందకుండు +, సుమము( గాంచి కోయుమా 

మాటి కొందు ననుచు. గేలు * మడిచి వేండెం గోకిలన్. 
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తే॥ “పెద్ద యెడ నీట్ కాయను + ప్రియుడు గాంచి, పడ(తి గుబ్బల: బోలు నీ + ఫల మనంగ 

నే పడతి గుబ్బలని మది + యెరియ నేడ్చె, వెక్కె_ వెలవేల పోయెను + వెలది యొకతె. 

శే॥ ఆల మన్నంత ( బెల్లుబ్బు' నద్రి భుజుని, 'వుష్పముల(గోయు స్మరనిభుం , బూవుందోణి 

నీలవేణి కోకిలవాణి + కేల.గనులు, మూసి, యెవరన నిటూళ్చె + మోము 'వాడ్చి. 

శే॥ బురద. బుటని తమ్ముల; + టోలు శేలు, చాంచి పూలు గోరిన తన, సకుల. గాంచి 

ననల నొస(గక యొక్క-ండు 4 నడుమ నిలిచె, దాయ కీయకుండెడు లోభి + దంభియట్లు. 

శే॥ ప్రియుడు పొరపడి వేతొక + పేంర6'బిలువ, నూడ( దీసిన చురియ నా + నుజిమిచూచి 

పరువు తలవంస( బూవుకో 4 వై చెనొకతె, అదియు నిటూర్పుచే నల, నయ్యె మాడి. 
. లు గం 

శే॥ కులసతులు విరిదమ్మిమో + ముల వెబంగు, క చికనుల( గాంచి కాంక్షతో. 4 గలయం దిరుగ 

మదజలము[ద్రావమధుస ముల్ + మలయ. దిరుగు , మవదపృపేను.గు6 టో లెను, మన్నె(డొక(డు. 

ఉ॥ పొచ్చెము లేని హౌసు గల + భూవరు( డొక్కండు సంజ దోచు రే. 

నెచ్చెలి పరక వంటి నయ 4 నెన్నుదు రొప్పు లఠాంగికీన్ మదిన్ 

మెచ్చొనరించు వేలు చెలి, మిన్నకు సాముగ. బంచు. పువ్వులన్ 

జెచ్చెర ( జిమ్మి పోయి రట. + జీ దజతోడ( గలాపపాళితో. 

స్ప నైజ గంధమునొంది *, నలువుగా విరిసిన, తుటుము నెప్పటి యట్ల తులుముకొ నక 

జాజీన పయ్యంట + సపదరింపక క్రోవ(, జెడరిన ముత్యాల + చింత గోనక 
తాను వెదకునది + తనలోని ప్రాణ మో?, యేదో? యనంగ నెల్ల + యెడల. దిరిగి 

మకరంద బిందువుల్ + రకముగం జిందు (క్రొం, దలిరుల వెదకె సుం , దరి యొకర్తు 

శే॥ ప్రియుండు ముదమున వచ్చుచో 4 బిఐ బిగిసి, సలుక కాతండు వేసరి * తొలంగు పిదప. 
దహతహంపడి దయితుని 4 దారి నీలుప(, జిలుక నంపి తానును వెంట 4+ చెలలతె నోరు. 

'తే॥ విరు సరములుదాల్చిస + పేరురమున, విరుల శరములు విరివిగా * విచ్చి తూజ( 
క ఆప 

గృత్యమెయి (గక మాధవీ; యూయ6(గలవె?, మంచిమండారసుమముని 4 సజడొక (డు 

శే॥ అగడు కల్పించుకొని కోన , మాటి ౩జి తం "దెదకి చేర్చి కార్చిన అ తాని +, విరి సరంబు( 

దాల్సి యదంబు గని భళ ఆ ళడసియు మువమ్క్మీ, కడలుగొని చిడిముడిసడె + మడ63 యొకతె 
ట్ అవి 

చ॥ యమునకు నోరఠె మిచ్చు గుణ + దుందిన కుంతము( దాల్చు నాప్రియుం 

డమిత ముదంబు నందు సస + నాసను దాల్బంగలే దలంకృతుల్ 

తమి గొనీ యీ శరీరమున: + దాః బాను జీవము లంచు భూషలన్ 

(గ్రమమున నూడ్చియిచ్చె నొక + కామిని కోరి. వియోగ 'వేదనన్. 

41 చెంగటి యాటిమందు త సే & చిల్కా యడంగుట గాంచి కంచెలన్ 

లొంగక ' బూరటిలిన వ + లుంద చనుంగవ మోవలేమికిం 
౧ 
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(గుంగి వడంకు నెన్నడుము + + కూడని నొవ్వివహింప( జెచ్చెరన్ 

బంగరు గిన్నె. బట్టకొని + పర్విడు నొక్కవరాంగి కుందుచున్ . 

ఉ॥ అంచను గాంచి దాని నడ + యందము€ గాంచి సహాయ లీల నే 

తెంచుట(గాంచి మె;తి కరు + దెంచె నటంచు.6 తలంచె. దోడు గా 

నెంచెను నిన్ను గాంచు జను + లెంచరె యందము లేని దంచు నీ 
డెన్ 

కించెడి భూష లిత్తు ధరి + యింపమ యంచొక ముద్దరా అనెన్ 

చ॥ విమల శిరోమణిం గదిసి. 4 (వేలెడి క్రీల్లడ ( గాంచి పెన్ భుజం | 

గమ మని కాటి నెమ్మి వెను + కం బొడువం గని సుందరాంగి యో 

ర్తమిత భయంబునం బజచి. + యప్పటి కుండిన కిన్క_ వీడి మో 

దము వలకాని కెచ్చిరిల( * దాజె ననుంగు నొడిం దటాలునన్. 

చ॥ అసద్భళశ సుందరాంగి యొక + యర్శిలి కాంతను పె(డిబొమ్మ! యిం 

'పెస(గు మరందమా: ప్రియస + భీ: నను గన్లొను మంచు( గన్నులన్ 

బొస(గ( గమూసి కోయ(దగు + పుష్పలతా నికటంబు చేరి యో. 

పహొసపరిః: రోసి కాంచు మని 4 యుబ్బున నవ్వెను గేలి గొట్టుచుకా. 

చే॥ వింటి నారి లవంగ తీ 4, వియల( జుట్టి, పంకజము( దాల్చి యువక ద 4 ర్బకు( చొకండు 

పీలవేణుల వదన వ + నేజములకు, నుదయ రాగ భాస్కరు. బోలె + నొప్పు మిగిలె. 

శే! చెటికువిలుకా (డునిగ్గిలు + చెలువ మమరు, మగలు కొందు తరితీపు + లెగయ(గొలుపు 

చెలుల కలికి పల్కులకు వి 4 శేష ఫణితి, శాస్రములకు వలెన్ వ్యాఖ్య + సలుపువారు. 

తే॥ భమర గీతముల్ వంశ ర + వమ్ముగాంగ, నసమ శరుండను(వేండు ల + క్యమ్ముచూప( 
గదుప్ప నడుమును కోడెలు + గదలు కరణి(, గలువ కంటులు చుటిరా[ * గదలువారు. 

యి 

తే॥ మది( గడంకచే మునులు మ + న్యథుని వింటి, గెలుతు రనుకొంట వటి మా + టలె నిజంబు 
అ 

చిన్నిలతల( (బ్రనూనముల్ + చిదుము నీమె, కనుబొమలెవారిలొంగిం3( 4 గలవుచూడు. 

క॥ పొన్న తరు వెక్కిన ప్రియుని, యెన్నికలో నెక్కినిలిచె + నిందువదనయీ. 
యెన్న(దగు జానులేనిం, దిన్నగ గురు కుచల గెలిచి + తిరుగం గలరే? 

'తే॥ దేవతలచేతనేని చి, త్రింపరాని, సుషమ యంద తలంపును + చూపు నిలిపి 

పుష్పశాఖ పె నుండిన + పురుషం డొకడు, మొగలును చిగురులుగోసి + ముగుదకొన (గ 
ON 

తే॥ గదను పోలిన భుజములు + గల యొకండు, (ప్రియసభిని గాంచె నాయలి 4+ వేణి బింబ 

ఫలము(బో లునోటదుడుకు 4+ పలుకువలుక(6, గనలు గొనే నని మదిజాల( + గల(తనొందె 

క॥ అను నిటి చెయ్వులం గల, వనితలు పరుషులును గూడి + వనమున విరులకా 

దనియ(గ6 గోసిరి వేనట, గొన జలముల నాడ నిచ్చ + గొనిరి మనములన్. 
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19. జల [క్రీడాప టలము శి! 

చ॥ లలితులు దిద్యమూర్తు లక 4+ లంకులు దేవ గణంబు సిగిలన్ 

బొలసి శిలీముఖంబులు ప్ర, పుల్ల సరస్సులనుండి యంకృతుల్ 

సలుపుచు మూగి కేవ విల ౪ స ద్వినవాటులనుండి "పెలటుఅం 

గలిసి మదేభముల్ చను ర + కంబున నేగిరి న్రీలతో డుతన్. 

తే; కొలకులం దిగి కీడింప + వెలయు లీల, మునుపు దుర్వాను( డిం ద్రుని + గనలి తిట 
. యడై 

నతని సంపద యప్పర + స్సకులతోడ, గడలి( జేరిన దృశ్య మ 4 య్యెడల( దో చె. 

చ॥ కలుకుల కన్నులం బలెనె + కల్వలు పూచెను కల్వ్యలంబలెన్ 

జెలువల కన్నుదోయి విక + సించెను కోకనదంబు లెల్ల న 

వ్వెల':దుల మోముదమ్మి వలె 4 విచ్చె వరాంగుల మోములెల్ల నా 

జలజము లుల్ల సిల్లు క్రియ + జానుగ( దొందే వికాస సంపదన్. 

ఉ॥ ఇందిర( బోలి కొందు ని + జేశుల తొమ్ముల( జేరినారు వే 

కొందటు వారి కేలు జత ఈ గూర్చి జయేందిర నాంగ నుం డ్రి పై! 

గొందబు పాళ విచ్చు క్రియ 4 + గొట్రములం గొని నీరు చిమ్మి రం 

దందుల మీలు (తుళ్ళ భయ + మంది రి చేరిరి వారి కౌంగిలిన్. 

తే॥ గందవొడినొండొరులుచల ( + గడ:గువారు, విమలజలమునో ణల( బటి + యుమియువారు 
(ae) రు 

అంజలుల6 దోయములు చలు + లాడువారు, కుచములంటవిరులు పడ. + గుందువారు. 

తే॥ మెటుపు(బో లిన మధ్యమ ముల్ +, మెజయువారు, వెదురు. బోలినభుజముల + వెలయువారు 

విరియు కేశముల్ మొగముల + మజు(గునజుస( జేరి |క్రీడింవ నంచల( + జీరువారు. 

పీ॥ పగడంబు డంబు బిం 4 ఐంబు రాగంబు ప, ద్మంబు నించారు మొ + గంబు లలర 

కువలయ నయనముల్ 4 చవులించు నించు సం, చున మించు మించిన + నుందరాంగు 

లడరి జడమ్ముల + నడుమను నడయాడు, వాలుగ మీలను + లీల గనుచు 

సీ తటాకంబుల + కెల్లను కన్నులు, కలవె యంచు హతుల + బలుకువారు 

శే॥ తమిని విభుల భుజంబుల6 + డడవు పూన్మి_(, దరుల నున్న మయూరముల్ + విరిసిపాటి( 

గుందనపు( గుండలమ్ములు + గునిసి యాడ, దరుల( దేరువారలు సరి , తరుణు లకడు 
య 

తే! నిర్ణరాంగన( బోలిన + నెలత యొకత, నీట (బ్రితిబింబితం బైన 4 నీడం గాంచి 

నేను నవ్వ నవ్వునది నా + నెచ్చెలి యని, గబ్బి గుబ్బల సర మీయం + గడ 7 ఢ్రీతి. 

తే॥ అచట. బొన(గిన దొన౪గేడొ 4 యరయరామ, మీల(బోలియెబనిచాట + వాలుకనుల 
6050 

నెజంజేసి పంకజములం * దిమిడి నిలు జెలువ మొగ మేర్పణుప శంక 4 చెందెంబ్రియు(డుం 
(అ) 
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చ॥ తలిరులవంటి హస్రముల౬ + దాల్చిన కంకణముల్ శిరీముఖం 

బుల రొదతోడ నార్వ జల + పూరమునం జొర.(బాటి హీమమే 

ఖలలు తునింగి కాళ్ళు జెన6.+ గన్ భుజగంబులు చుమై నంచు వె 

ల్వెల గొన కంప మొందిరి వి + భీత మృగాతులు కొంద టితోటీన్, 

చ॥ తొలి కలశాబి* ద్రచ్చునెడ + దురటమౌ సుధతోడ( దోంయయ వే 
ధ . ఖు 

ల్బుల జపరాం[డ్రు చుటుకొన( + బొల్పగు పసుందరమటు లంగదం 
లు చు 

లు కడియంబులుద్ వెలయు 4 పుష భుజుండగు నొక్క. రాజు తన్ 

గలుకులు చుట్టి నిల్వ జల ౪+ కంబుల "నాడుచునుండె వేడ్కెమై. 

ఉ॥ కంకణముల్ ధరించు కఠ 4 కంజములున్ జిబునవ్వు కవ్వురా 

గాంకీత మైన మోవులు ధ్వ + జాంచలలీల( జలించు మధ్యముల్ 

పొంకముగా(గ నొస్సు పువు6 + బో (డులలోన( జెలంగు రాజ మీ 

నాంకుడు తో (చె నిర్గ లిణి + హస్పినులం గల హస్తి కై వడిన్. 

ఉ॥ కారు నెమిళ్ళ (కొవ్వు లడ6* గం దగు చాయలు గల్లి మబ్బులం 

గేడిన కేశ పాశములు + గీల్కొను చిల్కల కొల్కి కూటముం 

జేరిన యొక్క. జేండు విల + సిల్లై సురాపగ తీరఘందు పెం 

పారిన బుక నంచయ స + మాశ్రిక పూర్త శశాంకుకై వడిన్. 

చ॥ అరుదగు తుంట వింటి యస 4 మాస్తుసకన్ వ వల పొండి కాకయం 

పజయు నొెనంగు దృష్టి గల + మాని సే యోర్తు సఖీ జనం బలం 

కరణము గూర్చు6 జెల్వల న + కాయమున న్ ఇ 'పల'సెన్ మనోజ్ఞయై 

విరుల తటాకమందు కడు 4 బెద్ద జలేజము విచ్చ మచ్చునన్. 

'తే॥ చెలులు సలువురు తన చుపు + సిలిచియుండ(, (బ్రమ యొక్క-రు విరిసిన + (ప్రసవనికర 

వలు లొకికొః స్ప యొలయ గా, + దాల చెల్లి బొడమినటి కల్చ్పకవలి , పొడవు నూపె 
ae) (] ne) . 

సీ గురు రథంబుల నుండి 4 + కొన్న సితంబముల్, కొబ్బరి (మాకుల: + గొన్న కుచము 

లేర యొదను గొన + నేరన యనవడ ద్య, సౌందర్య మొప్పారు; సన్ను తాంగి 

కంచె చెలలోన ది దెి* గించిన వక్షోజ, ములును వెలికి దూశ + ముసీగినంత 

విమల జజంబుల 4 చెలు(గు రాకా చంద్రు, (సతినింబ మన మోము, పరిఢవిల్లె. 

నో tJ 

తే॥ దలు(ద భుజములు వలువల * వెలికి నుజుకు, నుజీడిపిజు (దులుకుంభప + యోధరమ్ము 
. ఎవ ల ల 

మిట్ [కమ్ముచు + నుంట.6 జెసి, వెలువలు తటముల మీజి + విరియ(బాజె 
he) 

అ Ur ak fr 

శే॥ ఎలి నోరు తె ల్లగ గను 4 లెబ్బిగా (16 దావి గందము తొల(గ వ + ప్రములు నల(గ 

జలజ వదొనలు 'మునింగిన +5 కొలంకు చూడ, (బ్రేమ మీజ;గ( గవి సిన + 'పియునీపో లె. 
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శే మాన్యులంగూడి తిరుగు సా + మాన్యులేని మాన్యులౌట యుక మకదా? 6 మత్స్యములును 

దరుణుల యొడళ్ళ తావుల( + బిరివాళీంచె(, బెర నీదర్శన మి(క దీని + కరయ వలెనె? 

క॥ తరుణుల చందనములతో 6, 'దరుణుల కుంకుమము గలిసి + తగ నిండిన యా: 

సరసి నొకచోటు నీలపు, శరదమ్మున నేల 'మొగులు + చంద మ్మయ్యెన్. 
రు 

ఈ అలందిన యొడలి యగుకుతో  గలిసిన కలపంబు నీటం + గడుగం బడ(గా। 
దులకంచు మెణు (గు(బో ణులు, విలసిల్లిరి సొన? దేజు ఈ పెను మణు లన (గన్. 

కొ॥ చలువుని భుజమున నంగన,' చెలువుగ గందమున వాయు * చిత్రము సరసీ 

జలముల. దుడువ బడుట తా, దెలియక కను లెజ జేసి * తీక్షత( జూవెన్. 

శే॥ వలు(ద పిజుదు(లు దర్పక ౪ జ్వరము కలుగు, నతివ యొక్కుతె కలపంబు + లలరు(దేనె 

క్రొవ్విరులు పృప్పొడియు. గొల * కున జలంబు, తోడ సలసలనుడికెను * ధూమ మెగయ 

క॥ వనజ నివాసిని బ్రాంతిని, దన కరమున జలక మార్చు ౪ దంతిం చో అన్ 

వనమాలా భుజు. డొక్కండు, తన' కరముల నీర మెత్తి * ,తరుణిం దడిపెన్. 

'తే॥ మెల్లని నడక నోడింప + మెల(త లుంచు, మృదు పదముల బోలిన వన 4 నెదల గనలి 

శ్రొక్కులాడుచున్నవియన 6. 'డొట్రుకొనియె, నలినములమీ(దియంచపి ౪ ల్లు నయార 

తే॥ చందనము వోవ. దేటయై + సౌరు గొనుచు, హేమ కురభంబులంబోలి + 'యెనకమెస(గు 

గబ్బి గుబ్బల. గని దర్ప + క జ్వరమున ,. నడలు కొముకు లెందతో + నుడువ(దరమె? 

'క॥ ఏలిక విరిసిన తామర, బోలిన కేల్పాంచి జాడ + పొలపము దెలుపన్ 

లోలాకి చేటి కన్నుల. మూలముగ( గటాక్ష సంజ్ఞ * టో (డిమి( జేసెన్ 

ఇ” 

శే అలలు తోయుచు( బరువిడి * యలముకొనంగ, నురలు నీట మునుంగు ఈ 4 కోత్పలములా 

హరిణనేత్రల మోమంద + మందలేమి, మదిని సిగ్గిలి 'శా(గిన + మాడ్కి నొప్పె. 

క॥ ఈరీతిం (గ్రీడించిన, వీరులు మానినులు సరసి + వీడుచు దరులం 

జేరుచు' దువ్వలువ అలం, కారంబులు దాల్చి అల. * గాంచిన తనివిన్ 
గ 

ఉ॥ కోరిన వట్లు సీరముల. 8 -(గుంకి పదంపడి వీడినట్టి కా 

సారము లొపె ప్పె రిక్కలును * చంద్రుడు వీడిన మిన్ను వో లె నిం 

డార6గ విచ్చియున్న జల + జావళి యెల్ల ( దొలంగి దోపు వో 

గారము దక్కి కుండి మది6 + గంది యలందురు సేద చందమై 

స్త్ హరిణ్తాక్లులతో ( బురుషులు, బెరసి జలము లాడుచుంట + వీక్షించిన యా 

తరణి యటులాడ( గోరిన, కరణిం జని చాయతోడ( * గడల (గుంకెన్. 

i చ| దిత్లహీనుం డనుచు నోడీయు(, జలమున మణీ యరులపైకి( * జను నృప్పు( బోలె 

'వెలందుల మొగముల కోడిన, నెలయు మరల బైకి నెక్కె + చెలకొను కడిమిని. 
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ఉ॥ తెలనీ కల్లు వెల్లువన( + దేటగు పాటలు రూపుతో నిటుల్ 

చెల్లై ననంగ, నుల్ల మున( 4 జిక్క-ని మోహము నిండిపొర్తి యా. 

వెలువ యయ్యె నా వెలసి + సెలుగ వెన్నెల లెల నేత్రముల్ 
య? oe) ళం 

చలన గాంగ నెలెడల + సాంద్రముగా( బరవెన్ జగంబునన్ . 
(ne) (ag) 

చ॥ కలిసినవారి చేతలకు + గల్లునుపోలి వియోగ మొందు వా 

రల యుసు జాను దుర్విషవ 4+ రందియి నెయ్యపు టల్క-6 బూను క 

ల్కుంలకును గూర్చు దూతియయి + గొప్పగ విప్పుగ వెన్నెలల్ జగం 

'బుల( బరొవెన్ మరుండు తన 4 పూన్కీకి బాసట గోర వచ్చె నాన్, 

ఆః నదులు గంగలయ్యె + నుదధులు పాల సం, దరములయ్యె. బర్వ + తంబులెల్ల 

వెండి కొండలయ్యె వెన్నెల సెల్లిద, మంగవించు చేమ + నంగవచ్చు? 

ఉ॥' ఎలరు నెల దిజ్నిచయ + మెల సదారము లులసిలి (కొం 
౧ “వా ౧ థి ౧౧ ౧౧) 

దెల్లని వొటచేత జగ + తీ తల మెల్ల 'వెలింగె6 దొల్లి యు. 

త్ఫుర్ల ౩ సరోజ బాణు(డిల( ¢ బుట్టిన | నా(డు రమా సుమాంగి. లో 

వెల్లిగ( బాయి సమ్ముదము 4 “పరిమి గప్పిన వెల్ల యొళ్లె నాన్. 

మ॥ పొల(తుల్ చేరిరి చుక్కల'కైస (గు మే 4 ల్ముత్యాల పందిళ్ళనీ 

డల సంచార పయోదముల్ దిగెడు ద ౪టంబొ వనాంతం౦బులన్ 

జెలమం దేటిన నీరువోలు స్ఫటిక. + సీత స్ఫుర ద్వేదికా 

సలులం బుష్పిత కాయమానముల ని; షాగోషి (గీడింప(గన్. 

శే పుష్పవే ణులతో ( గూడి + పూల సెజ్జ, లందు కాలంబు వుచ్చెడు + నాస6 బురుషు 

లమృతముంటోలి తేటయై.. యలరు మధువు, _పహైమచషకంబులం గొని? యానిరప్పడు. 

'శే॥ అమర గంధర్వ విద్యాధ 4 రాబ్దముఖుల(, గేరు సౌష్టవ మొప్పు న 4 కీ.రవాణు 

లలరులం దేంట్లు తేనియ 4 లాను లీల, జప్పరించి “రాసవమును + చవులు వాటి. 

శే చంద్రికను పాల(టబోలిన +, చషక మూను, చేతికాంతిచే జెలువారి + జేగుఖయ్యె 

సుదతి యానన సుర రాగ 4 సుధను పోల, నింతి కను(గవ యప్పుడ 4 యెజ్దంవాజె . 

శే ఆగురుపొగ[గమ్ము క్రొమ్ముడి 4 యవఘళించు,, మగువ శ్రావిన తెల్లని ౪. మధువువహ్న్ 

కండమున నేయివోసిన 4 + కుదురుదాల్సి, యుల్లమున నున్న కామాగ్ని * నొలుక(జేసె. 

చః విలసిత ఫాల మైన యలి 4 వేణీ యొక ర్వుక పెండిగిన్నెలో 

పల6(దన సడల గాంచి చెలు వా! మధు వానుదు రమ్మ యంచు చే 
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పిలిచె; విసంబు( టో ల్క-నుల + వే(డిమి వాక్కుల నబ్ది -వెన్నయున్ 

వెలయు మనోజ్జురాండ్ర యవి 4 చేకపు దీటు మజొండు గల్లునే 1 

చ॥ అలుక (గ దగ్గ కొను గల 4 యంగన యాసవ పాత్ర మందు వే 

నలియును కెంపు మోవి చిజు 4 నవ్వు విష స్ఫురితా[గ్ర కుంత. వీ 

తలు గల నీడ. గాంచి వెణి + చానరొ యేమి యొనర్తు వద్ది యం 

గిలి యిదికొత్త త్రావు మని + కేరెను కుట్మల-దంత కాంతితో. 

Gi నూత్న విధంపు హింసలను 4 నూల్కొన 6. జేసెడి చూపులా(డి మేల్ 

రత్నపు గిన్నె. గౌముది చొ + రందిడం గల్లని సంభ్రమించి వే 

యత్నముతోడ నానునెడ + నంగన లెల్లరు Er కామిసీ 

రత్నము! గాంచి నవ్య నల + రామయు శీర్షము వంచి సిగ్గి లెన్. 

ఉ॥ వీణకు బిల్ల (గ్రోవి కొద + వించెను శ్రావ్యత యీమె యంచు వి 

న్నాణముగా వచింప(దగు * నారి యొకర్తుక కల్వ తావి కల్ 

నాణెపు( బాత్ర( బట్టి నయ + నందుల నీడను గాంచి యంత సిం. 

గాణ్ బొమల్ వెలుంగం దొలం + గన్ వడి నూందె ద్విరేఫమన్ (భ్రమన్. 

తే॥ కె పు మికి.ల ఘూరిల్లు , కనులతోడ (6, గల్లునం దిందు బింబంబు( * గాంచి యొకతె 

యీవురాహుభయంబున +. నిచటడా(గి, యుంటె? యడలకు మభయంబు 4 నొస(గితినను 

క॥ సుడియే యన(దగు పొక్కిలి, యడరు పడతి పూల పంది 4 రందలి జ్యోత్స్నన్ 

సుడియు మతిచేత మధువని, కొడి (బడి గిన్నియకు( బిట్ల * దొడ(గ౧౦ దోడ్లోన్-. 

'జే॥ మించు సంచున ( జలియించు + నించుందో.డి, సుధను పోలిన పలుకుల + చొప్పుచెడ (గ 

రశన నూడిచి విరుల స + రంబు చుపై, శిరసునం గై బంగారు * సరిగ చీర. 
యట జు 

తే॥ కలుపాత్రలో. దనమోము( + గాంచి యొకతె, నిందు( డానంగ వచ్చెనం + చెద దలంచి 
౧ 

చంద్రః పొలయల్క_ వేళల( + జల్ల నగుదు, వేని యీ కల్లునీ కిపు 4 డిత్తు ననియె. 

తే॥ ఒక్క తిలనాస ముంజేయి + (తొక్కులాడ, నాననమువయి నొలికించి + యాసవంబు 

.మైకమున నెబు(గక మటి + మధువు నాన, గిండి కెమ్మోవిపై బోర 4 గించె మరల, 

చ॥ పిసిని ధనంబుకై యరిగి + వేచిన యాచకు లట్లు తుమ్మెదల్ 

ముసరి రవాళి సేయ నొక 4 ముగ ముఖాబ్దము విచ్చి యాసవం 

బెసర(గ నాన,నానగొని + యింబుగం గోరను నానవైచు నా 

బిసమున జుల్రసాగె నలి + వేణులు వింతగ. గాంచుచుండ (గన్ 

ఉ॥ వాలుగ మీలు బెట్టు చెడి + పాట నొజకా వెలివాజు కత్తి నా 

వాలికలె న కన్నులును ‘ వాల్చడయు కా మద బరి చాయయున్ 
ర యో - 
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(గాలు'లలతాంత కోమల యొ + కరు ప్రియండు సురన్ (గహింప(డకా 

మేరి గుణంబుతో నదియు + మేకొన దాన(గ నుత్సహింపదున్. 

తే॥ ఒకతె కోపాధినయ మూను + నొజపు దోవ, గన్ను లెబుపొందనొనలు వ + క్రతభజింప 
బండ్లు గొజుకుచు సులలిత + పల్లవముల, తిము రోడ(చు కర తలముల( ద్రిప్పుచుండె 

చ॥ చలనమునొందు 'మోవియను + జానగు నెట్టిసి దొండపంటి _పై( 

డెలి నల కాతులంగినిసి + తేటిన తెల్లని పండ్ల నొక్కు_చున్ 
దొరంకుచు శతు రక్ష మున(, దో (గ న ప్రాసము 'బోలు' కన్నులన్ 

జిలుకళ చూచు చెల్వ మయి( + జెమ్మట గమ్మెను చిందు కల్లునాన్ 

_ఉ॥ పండిన మోవి దొండపయి 4 భాసిలు రక్తి మ రెండుకన్నులన్ | 

నిండ (, దలంచు టొక్కటియు + , నేర్చునం బల్కుట యొక్క యైన యా 

యండజయాన మో మనెడి + యబములో( గల కన్నుబొమ్మ కో 

దండము వంగా. గంపనము + దాల్చే. జెమ్చెను 'భాలచం ద్రు(డున్ 

ఉ॥ బూరుగపూవు రీవి గల, మోవి మెజుంగునువీడ బండ్డయం' 

దూరిన నీరు తేనెవలె , న్ నొల్క_(గ, తొమ్మున వై కతోడుతన్ 

జీరయు జాజి, వేనలియు( 4 జిక్కయి “జీరుకులాడ గేలి న 

వ్వార( (బ్రియాభిషంగమము 4+-నాసవ సేవయు నొస్పె సామ్యమె 

తే॥ అసమశళశరునిచే' వలవంత + ,నందుచున్న,:యోరి. ప్రియుర దేర జేటిక 4 నొగినీ పంప 

నెంచియోచెలీ। నీవునా +, యెడ (దవ లెనె,._యచట నేయుందొ? మరలుదొ? యనుభు(టలి 

కి॥ హారికామీ యొకి తె తనప్రియ, వరు( విలువగ( జెలులనెల్ల + వరుసగ(బంసపెన్ 

దరువాత వారివెంటన * తరల నొకరుకయె తాను + దయితుని కడరకున్ 

క॥ వలచు విరి సేజ్జపై దరి, డెలియని మోహాోబ్ది మునుగు + తెజవ యొకతె తీ 

పొలయ (గ వల్ల భు పేరుల, బలుకు చిలుక. గౌొ(గిలించె( (బా(తి + తొలంకన్ 

క॥ వనజాక్షి యొకతి శయ్యను, దస తోడగు చిలుక నలమి + దయితు( విలువ కే 

మనియెదు? జక్క_వతో నీ, వును తాపము గూరె ? యనుచు + బోరున నేడ్నెన్ 

త తి పేర దయితు(డు, తను పిలువ(గ నవ్వు వచ్చె. + దరలాక్షీకి వెం 

టనె కనులనుండి పలపల, మని జాష్పకకంబు లురలె + వలుకయు. దొల(6కన్. 

తే! మునుపు దొస(గుచేయు ప్రియుండు 4 నెనరుదో (పం, బిజు(దుమొలసూలిపై( గేలు + వెట్టు 
దరుణిక న్నులన|కుము 4 క్ర ములునేల, జిందెందెగు మేఖలామణుల్ చెదరుమున్నె 

చ॥ అలుగుదునా ప్రియం డిటకు + నచ్చిక బుచ్చిక సేయ వచ్చినన్ . 

కలియుదునా యెదం గలుగు + కంతుని వంత తొలంగు నట్లుగా. 
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పలుకుదునా మనోహరు స్వ + భావ విశిషత. వీణ, మీటుచున్ 
లు 

డెలుపుదునా మనోవ్యథను + తేటగ నంచొక యింతి చింతిలెన్ 

క॥ ఒకరిత తన పొలయల్కను, సకులకు( దెలుపకయె వీణ + చయ్యన (గొని హ 

స్సకమల మెట్లన యగునటు, నసుకముగ( దన మదిని గలది + చొక్కు.గ( బాడెన్ 

కొంచును శకునం బొకసతి, కాంచిన యపు డెల ననువు + గానని వగచే 
౧ 

నించు విలుతు నేటుల నుసు, అంచితముగ వెడల. బాణు * నన నిటూర్చున్. 
+ 

చ 

నో 

SH 

'తే॥ కందుకమున కందం బిడు * సుందర కర, ప్రియుని పిలువ (గా జోటినం + పినది యంత 

లోన వచ్చె నన్నంత( ద్ ల్పులను మూసె, నామె తలంపేయు యెజబులగశ 4 క్యింబుగాదు 

క॥ అమరిచిన పానుపున( జెలి, యమర్గము( దొలంచు త్రోవ + యరయని దయితున్ 
విమలాంగి కల్ల సోమరి, తిమురున నీలుగుచు నడిగెం + దిన్నగ గడియల్ 

క॥ పదరి యొకతె లత్తుక గల, పదమునం దా(ప(గ(ను నిండు , వపువను చేనన్ 

వెద వేయ(గ వల మొలకలు, పొదలె ననన్ గగురుపాటు + పుటి బ్రియునకున్ 
ల 

తే॥ పగఅ నోరిచి మరలిన + బంటొకండు, సుందరీ స్తృనములు కృళిం * చుటను గాంచి 

పొంగి తన్ను మించిన ము + దంబున మొగంబు, కేటనొంద భుజంబులు + మీటనిలిచె 

శే॥ లలిత'సుందరు( డొక(డు త ౪ ల్పంబు( జేరి, కంతు నంపటి యెల్లెడ 6 గ్ గప్పి యున్న 

పగదినొప్పు పానుపు మీ(ది + పలవములు, మా(డుటం గంట (గని దిగ్భ9 + మంబునొందె. 
. ఛా 

తే॥ కలప ముడుకు తాపము గల + 'కదనవిజయ, వరునకుంట్రియురాలిబొం + గరప (జనులు 
తనకు నభిషేక మొనరింప + ఘనులు నిలుపు, కనకపూరకుంభములను 4 గరిమ(గాంచె 

£3 

ఆ॥ కనక లతిక ప్రియుని + కడంజేర్ నుంకించి గజ్జియలును రశన 4 కంకణములు 

దొల(గ (జేసి పొరపు * గల చందురుని మది(, గనలి యుజిమి చూచి * కడశక మానె. 

క॥ నవ మదనున కొక్క_రుక, తవిలి పువులు కోసి చుటి + తార్చిన సరికిన్' 
ఉలి ద 

బవి భుజ యుగళము లొంగను, బువు సరము బిలంబు నేము, పొగడం దరమే? 

తే॥ కుటిలకుంతల తనలోని + కుములు దెలుప, మన్మథుని గాంచి తన చెలిన్ * మరల(గాంచె 

నింతియుదే శమునుగ్రహి + యించిసఖియు, సుందరు(డుచను త్రోవను + చూడ।దొడ (గె 

తే॥ రాజవీరుని కడ కొక * రమణి వెళ్లె, నాతి(బిలిచిన దూత మ + నంబు6 గలం 

మధువొ? మాకుత మో? మాపొ? మరు.డొ? యేమొ? అరసిపలుకంగనేరికి , నయితిగాదు 

శ్రే॥ పొంగినట్టి మోహామునకు + లొంగి వాన, వంటి చల్లని కనులబా + ష్పములు రాల్బ 

నేమి మూ(డెనె యని హితుం + డెదుర నవ్య, నవ్వి సిగ్గు వీడిన దెల * నాంగయోర్తు 

తే॥ లేమి నెలవగు కటిగల + లేమ కనలు, ప్రబల( దడవిన చేతిన 4 వ్వలికి. (దోచె. 
దో చునాబేషయా ప్రియు + టొమ్మునందు, కుంతముం గ్రుచ్చుటంబో లె + గుముల(జేసె 

లు 
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ఆ॥ చెలిమి కలిమి గలుగు + చెలి చేయి దడవుచు., జెలువుః బిలువుముంచు. 4౪ జెప్ప (బూను 

దన యెడంద సిగ్గు + తలయెత్స ( జెప్పుకో, రంత ప్రొద్దు నిలిచి. యలమటించు.. 

ఆ॥ సుడిసి వలపు పెకి( $ బొడుచు చుండ నొకరు. బయలి ప్రాణమైన + + వలప్పకాని 

చేష్షలెల్ల సభికి( 4 జెప్పంగ నుంకించి, బిడియమందడి వేటు 4 నుడువులా 6. 

'తే॥ ఒక "జయుల్లముల్ ప్రాణము + లొక'టెనిండు, (పేదుయొకపాటి దేయైన + ప్రియుడు(బ్రియము 

నొడణ లొకటి చేయగ బోలు + నొతి విగియ(, గౌ(గిలించికొనిరివారు , కాంక్ష లూజ 

శ॥ సుందరు( డెదురగుడు మనసు, ముందేగె మనంబు( బోలు + మొగమును మొక్కె.కా 

సుందరునకు నది [కొత గు, చందముగా సిగు పూచె. + జానకు( బోలెన్. 
అవి గి . 

చ॥ పొలయలుకం జనించు వల + పుం గొని దతృల మూహ సేయు చా 

పలమతి యోర్సి కొంటిమెయి + వల్లభుందేరక రేయివోలెం గ. 

ర్వలివలె. జేటి చేర(జని + బంధుర్తదేహః యిదేటి తీరు? “పె 

జాలుక (దనమ్ముగాదె? యని + సూకులు పల్కెను తల్లి పోలికన్ . 

'తే॥ సంజదయ్యము దాశిన'+ సరణి నొప్పు, వలపరి యొకరు తల యెత్తు + నిలుచు. జూచు 

దిలుకునది యేమొ యెజు (గదు + చెలువుశవిలువ (, బంపుదూతితో (దనతెల్వి + నంపెనేమొ? . 

తే॥ జననమరణచక్రయవోలె + సంచలించు, మనసుతో మొయిలునం దో (చి , మరలమటు (గు 
మించువలె బయటికి వచ్చీ 4 కాంచు. చిదప, 'నేగుచుండు లోనికినొక * యించుటోణి. 

తే మకరికాయోగ్యమౌ చను + మలల మీ(ద, కంతుతూపులు తొలిచిన + గాయములను 
కేల నదుము నేడుచు నవ్వు + గినుక( జింత, వెలడించు( బొమ్మని దూతి + వే(డు నొకతే 

మరు. 

ర్ సంభవము నారి నెజీ(౧గిన + జనులయొద,, చెప్పికొనుటలు వృథయని + చెమ్మరించి 
బావి ల ద 

యుడికి కృశియించి పడక పై( + దిడుచు నోరు, ప్రక్కనిలిచిన చేటిని + పాజ( జూచె, 

తే॥ లికుచకుచలగు కన్యకా + లికిని మించి, బ్రమయుచున్నాడు మదులందు 4 సచ్చెకాని 

వారలు (ద్రావు 4 కల్తుచేట(- ద్రావెంగాందోలు (బూని. (గం 4 దర్పు(డిపుడు. 

కే॥ తరుణులం గూడ రశన లం. 4 బరములూడ్చి, త్ తొల(గ (జేసిరి వల్లభుల్ + తుడుమువంటి 

వారలేనియు వెలి వజు 4 పంగందగని, .చెయ్యులొప్పార దగ్గజి6 +  జేరందగునెః 

“కే! బయలి మేఖలల్ వలువలు + వదల(జేయు, ట(బమే? యోరు బిడియంబు_.నవల(ద్రో చె 

ప లంబు గలుగు స స_న్నా్యసి వలెనె, తన్ను సన్న ్యసించుటయు ని 4 తృజీని. గలదు. 2) 

తే; తరుణు[డొకండొక తరుణి కం 4 దర్పకదన, మందు సములై రి హెచ్చుత 4 * గరయరా(క 
యిరువుర తలంపులూపిరు + లేక మయ్యె, నన్నచో నెవ్వరందు గె, ల్పందువారు. 
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శే॥ ఒక్కరుండుకరమునందన + యురముమూయ, నెదనువసియించు ప్రాణనా 4 యికకు(బోటు 

గలుగు నని వంచనమ్మున( + గరతలమున, మాయుచున్నావనుచు నొక + ముదిత కసరె. 

రే॥ పగడ పృ మ్మోవి వక్షోజ ౪ పర్వత ములు, మృదుల హస్త ముల్ భల్లంబు శీ నెనయుకనులు 

గలుగు నతియోరు వలపుల 4 కడలియైన, ప్రియున కట రంభవలె మేటి, పేను నొనంగె, 

శే॥ వలపు కానీ యసత్య వా + క్కుల( దలంచి, మేరలేని కోపముగొని + మార కదన 

మందు' మగపో,డిమింజేసి 6 యడ(గి యున్న, యానయెగెల్వ నొకచామ + యతిశయిల్లై 

తే॥ హింస సాధనములు రూస 4 మెనసీనట్లు, మెజయు కన్నుల చెలి తన 4+ యొఅపుకాని 

నలమి గుబ్బలి గెలుచు గు + బ్బలు కడింది, విభు నురము దూసి చనెనని , వీ(పుచూచె. 

చ॥ చెలువల (కొత్త వలపులను, వలకాం డ్రు భజింప గంధ 4 పంక మురలె వే 

నలు లూడె గాజులందెలు, గలగల మనే సంచలించె( 4 గటి సూ(త్రంబుల్. 

క॥ కలువల దాయ యివము వలె, వలపు కినుక దోల నొకతె + వడి నొడికముతో 

బలు కల్ల నిద్దురం గొని, కల సాకున ' నొరిమకాని( + గొౌగిట( జేర్చెకా. 

తే॥ ఇందు బింబాస్యయును న; హితుండుజేరు, త రుణమబ్బు(టచేదాని( 4 దల(గ దోవ 

కొడలి నొడలితోరా బెనవై చి, యెడయిక'నెద, నరయరై రి యవయమొట + యవయరై 6 

el కాంకిలూజునుత్సు' + కత వరులకు, వక్ర, కుంతలలకు రతుల( + గూర్చు రేయి 

వలు(ద చనుల మోయు + బలిమి గాంచని మధ్య, ములను పోలి కార్య + మునుభజించె 

ఉ॥ పున్నెపుం గర్హముల్, తొడ(గి.* పూర్మి యొనర్చని వారి సంపదల్ 
చిన్నుగ మధ్య 'వచ్చుచు న + శించెడు"రేతి విధుండు' (కుంకె.( “బై 

వెన్నుని తొమ్మునం బరిఢ + విలెడి కౌస్తుభ రత్న లీలవా 

రాన్నిధియందు దో:చె (గహ + రాజు జగంబులు తెల్వినొంద (గన్ 
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సీ॥ చెడు నీతి (త్రోవల. శీ జెల్లక ధర్మ శ్రా * స్తానుగుజ్యుంబుగ + నరుగు నెటుక 

నయము దస్పని పాల 4 ము గల్లు ధశధ, చక్రవరి, యు గొప్ప + సాముజముల 

మద జల ధారల + నదులు పాజుచునున్న.,, సేనా సముడ్ర దంబు * చేది కొలువ 

నాగలోకందును + బాగుగా( గనంబడు, పరి శుద్ద నై కిల + (ప్రభలు గలుగు 

చే॥ (త్రిపథగం జేరగా నాయు 4 ధీయమైన, సె న? వారాళి తజల * నమితి( (గోలె 
గాల బో 

దాని గాంచిన యుప్సు.సం 4 ద్రంబు గూడ, దేట నీరు రు ద్రావెడు నాస 4+ దీటుకొన,గ 

శ్రే పృథుల కేదార వేషిత + మిథిల6 జేరు, నంత దళరథు రాకకు +, నలరి జనక 
కు 

వల్లభుండు మహోదారుండు + వార్తి వలెనె, పొంగి యెదురుకోల్వచ్చెవి + భుత వెలుంగ 
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మ (పబలోత్సాహము చెంగలింప మద సా + రం గంబులున్ దేరులున్ 

విబుధ(శేణ్ తురంగపాళి బలయన్ + వీరావళుల్ గొల్వ న 

వ్విబుధేంద్ర ప్రతిమాను( గోసల విభున్ + వీక్షించి తోడేర ఢీ 

ర బలుండొ జనకుండు వోయె రవి జే + రం బోవు చంద్రుండు నాన్. 

శా॥ గంగా పావిత భూ విభూత ము చమూ 4 కొండంబు షడ్వారిధుల్ 
ag) అజాన్ 

తుంగోద్వీచుల నంఖ నాదములతో. 4 తే (శ్రీ లచ నా 

సుధాబి సంతసమునన్ * (బ్రత్యుదమంబె న జో 
(వ a ర 

రంగం గాంచు సుభ 

కం గన్యామణీ సీత( గాంచు జనక ౪ మ్యాపాలు' డేగెన్ వడిన్. 

శే॥ పరగ నశ్వత దళ రూప 4 భల సమితి, యడరు దశరథు సేనకు , నద్ది సప 
2 ne) 2 

కంబు చతురంగ బల రూప + గరిమ నొంది, జగము పరపంగ నదియ పో + సొటియగును 

శే॥ జాలరులు జాలువారు ము త్యాల గొడుగు, లోలి పీలి కుచ్చులు గప్ప + నుప్పరంబు( 

బగలు మణీ (గి యిరులు (గ్రమ్మ( + బ్రభుని సేన, రంగు పూవుల పద్మాక + రంబు(బోలె 

మ॥ కనులా దేవికి గాణయాచి విపుల 4 క్ష్మొపొలు "టెక్కె_ం౦ంబొ ? వ 

కమొ ? కోటీరమొ? నిస్తులీ కృిత వళ + క్ష చ్చత్రమో ? సత్కుల 
క్రమ సంపాదిత రాజ్యమో? బహుళ సం + ఖ్యం బొల్బు సెన్యంబొ? బల్ 

(శమలం జెందియు నిర్ణయించి పలుకన్ + శక్యంది యెవ్వారికిన్ ? 

సీ॥ కంచు కాపూర్ణకు థి చాంచితోరస్కల, వీలవేణికలందు * నిండుతేంట్ల 

ధ్వనులనే పోలు నా + దస్వర సప్త్పస్వ, రారావములు బహు + వ్యాప్తి గనియె 
రథనేమి రవము వా + రాశి ఘోషము( బోలె, గజ ఘీంకృతులు మేఘ + గర్భం బోలె 

జగతి పరిఖయైన * జలధి మెరకగాయగం బెంధూళి నిండి యా * పిదప! ,టెని 

'తే॥ యేడు లోకంబులను ముంచి + యెస(క, మొసంగె, ననుట తేలిక మాటయోౌ + నసుర వెరి 

. జగములం గొల్బు పాదము 4 చన్న త్రోవ, నేగి యావలి లోకంబు * లెల్ల ( (బ్రాకె. 

తే॥ పరవు గొడుగులవరుసలు 4+ ప్పరముగప్ప(, గలుగునిరుల6 దొలంచుట + సులభమె యగు 

మణి విభూషలు వెన్నెల + మరపుదెచ్చుం, గొరడువె చునెండయు (గాయు + మెటుపుమెఅయు 

తె॥ కోసలేచండు రా జన + కుండు గరిమ, నెదురు వచ్చు పథము లెల్ల + హేమరజము 
గందవొడియు( బుపొడి పచ్చ * కప్పురంబు, పెక్కు. వగల తావుల+ధూళి + బెరసియుం డె 

తే॥ పును(గు కస్తురి కుంకుమ + పువ్వునగురు, కలిపి చల్లంగా నె న పం + కంబుతోడ( 

గరుల మద జలధారలు 4 గలిసి పా, నె న బురదలే వీధుల + యందు నిండే. 

తే॥ నీడ లన్నియు. బరిమళ + నీల కచల, కనక రత్న భూషల కాంతి + గలుగు నవియు 

విజయ చిహ్న పతాకలు + విరియు మేలు, కటు గొడుగులు గప్పంగా6 ౪ గలుగునవియు, 
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1 దశరథుని "సే సేనతోడ ను, త్క౦ంఠ మెయిని, జనకు సేనయు. గలిసె ఘో. 4 షణమునిండః 

ఘన తరంగాకులారావ -* కంధియందు, నదులు చేర(గా జరుగు వి + న్నాణమొప్ప. 

౪ జనకు( డుత్నాహమున లోక ౪ జనకు:డనంగ6, దగిన దశరథు రథమును + డాయవచ్చె. 

రథికవరులతో( దన'మనో + రథమువంటి, రథముపై నాస6 బోలిన + రయము మెజయ. 

1 డాసి తేరు. డిగ్గి , మీసరంబగు సేన, వెనుక నిలువ మున్ను * వెడలు నతని 

'దశరథుండు కే కలు + తగ(జాంచి యరథ మె, క్కి.ంచికొనియెంగొంగి . లించికొనియె. 

1 పులియెదుటి సింగముం బోలి + పురుషవరు(డు, చెలిమి వింధు మిత్రాదుల + సేమమడిగి 

ముందు జరుగ, నిమ్మన ముద + మంది యెల్ల, వారు ముథిలాపురంబును 4 చేరినారు. 

1 ఇట్టులింపు'పెంప + నిరువు రేగుచునుండ, తన్ను దాన పోలు + ధన్య గుణు(డు 
శివుని ధనువు విజుచు * శ్రీరామచందద్రుండు, జనకు జనకు నెదురు * కొన(గ వచ్చె 

| విబుధ మనుజ నాగ 4 వినుతుండు రాముండు, బలసి వీరవరులు * గొలిచి రాగ 

ధమ్ముతోడ దాను + తపనీయ రథమెక్కి, వచ్చిచే కె. దండ్రి 4 వాంఛవోలేె 

 దశరథేవ వెదురొ-న( + దరలుసేన, లోన నేను(గులో? పిడు + లో? హయములొః 

లెక్క. పెట్టంగ మానంబు లేకయున్న, యా సమృద్ధిని పలుక శ + క్యంబె తెలిసి? ట్ర 

సీలోత్సలమ్ము( ద + మాల పుష్పము. బోలి, చిత్రసౌందర్యంబు + చెడంగ నొప్పి. 

యమర వినుత మైన + యడుగు(దమ్ములు గల పిన్నవా(డగు రామ + విభుండు మున్ను 

వదలిన ముఖ్య జీ + వమ్ము పిదప వచ్చి, చేరిన కరణిని + చేరి యంత. 

దక్కు వారు తనకు + యొక్కూచుండ(6గ( దన, కన్న జనకు పాద + కమలములకు 

వినతు( డగుచు లేవ + మనువన( దగు దగ, రథుండు గాఢముగ ను * రమ్ము. జేర్చి 

యలమికొనియెరుద్రు + విలుద్రుంప మున్నేగు, మహితబాహు గిరులు + మజు6ంగుపడంగ 

తొల(గ వీలుకొని + దుఃఖమ్ము మొతమ్ము, మాయ మైన యంత + క్మావిభుండు 

లలిత రీతి (మొక్కు * లక్మణు((గ్రుచ్చిక, వుంగిలించికొనె(గ + రంగుపేమ. 

భవుని ధనువు ద్రుంచు + నవ మన్మథుండంత, మరలి తల్లులకు న + మస్కరించె 
వారి యెడ(ద( బొడమి * పారమ్ముమీజిన, సంతసంబు దెలుప + శకు లెవరు? 

మేటి భక్షి యతిశయించి + తేట యైన, కరణి గన్నీటి కణముల * సరము లురల 

(యొక్కు భరతుని తను తండ్రి, 'మున్నుతడవు, పగిదినురమున , జేర్చె జీ + వముల(టో ఇ, 

శౌ శ్యామాకారునితోడ వచ్చు ఘను(డౌ 4 సౌమి త్రియున్ విస్ఫుర 

(క్ర్రేమాకారునితోడ వచ్చు గుణవ + ద్వీరుండు శళత్రుఘు్ల్నుండున్ 

(పేమ శ్యామల రూప భూషణములై * పెంపారు పాదాబ్దముల్ 

మోముల్ చేరిచి (యొక్క జేర్చికొని రా, మోదంబుతో వక్షముల్ 
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శే॥ నీతికరుణలే.విభుని వి + భ్యాత ధనము, లని, యెజీంగిన తమ తండ్రి + ననుగమించి 

యనుస మాగమోక్ష ,క్రమ.4. మనుసరించు, సుతులునలువురుచూవటు .4 చూడ్కిగొనిరి 

ఆ॥ సాక్షీ యన (గ(' దగ్గ + సత్సరిపాలన, మడ5( దల్లి బోలె , నమరువా,డు 

దశరథుండు పిదపం + దనయుని వీక్షించి, వై భప౦బుతో డ6* దిదమ యనియె.. 

శే॥ కరుల( బోలిన యవ్వీర + వరుల (పేమ, మంతదో? వారికొతుక * మెంత ఫొదదొ? 

కన(గలేము కమారులు * కదలుసింత(, బరిజ నోత్సాహ మాతండ్రి , పగిది. టో లె. 

తే॥ (పేమమయులగు తమ్ములు + (శ్రేవలందు, సమ్రులె వేడ్కకో( దురం 4 గములమీద 
రాగ నున్నత రథము'పె 4 రాము! డేగె, భేరి మున న్నగు వాద్యముల్ + బోరు కొన(గ 

కే॥ పరవి య(భంక షోత్తుంగ 6 భర్మ హర్మ్య, ములను చి త్రాకృతుల(బోలు +, పొల(తిగముల 

విసము నిండిన ట్రుండ్న + వీతణములు, పుష్ప వ వర్ష మే యన నొప్పం* బురము సొచ్చె. 

పీ! అందంపు మేడల. + యం దెల్ల కర కంక, ణం౦బులు మొరయ వే, నలులు, విరియ 

జెందమ్మి పాదము + లం దాల్చు నందె లా, గమ పద్దతుల తాళ 4 గతులు దెలుప 

కుంభి కుంభంబుల + దంభంబు చెడ డంబు, నించారు వజోరు + హాంబు లొన్పు 

సన్నుతాంగులు గల + సౌధంబు లెల్లను, నర్శ శాల లే, నాండు6గాపు, 

'శే॥ దేవ దేవుండు (శ్రీరామ + భూవరుం౦డు,.దరియ నా బాలికా ప్రౌఢ మరసిమరు(డు 

ఢేరణము సేయ వారు గా 4 వించు చే(త, లెలమి .నవధరింహ(గ, గుతూ + హలులుగండు. 
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సీ॥ పూలచే( దరియు కొ *+.మ్ముడు లొప్పు పడతులు, జింకలగుంపులు + చేరు పగిది 

బరి సంఘంబులు + భ్రమియించుటం బోలి, బుక్ బృందము తేజ + రిలు కరణి 
లా na) 

'మెజుపుల రాసులు + మెజసిన కై వడి, దుమ్మెదల్ జుమ్మని + [కమ్మి యార్వ 
వూ 

జాజీన (క్రొమ్ముడుల్ + సవరించుకొనకయు, మొలనూలు తెగుటయు: + దెలియకుండ 

తే॥ పె :టలుంజాజసవదరిం + పకయు(గొను, లులియ లెక్కింప పకయుడాసి + తొల(గుతొల(గు( 

డనుచు మధువు (గ్రోల(గ వచ్చు 4 నళలయట్లు, సరభసంబున ముసరి రు + త్సాహ గరిమ 

సీ॥ కనులతో నే (పేమ + యను వస్తు రూపంబు, గాంతము గాక యో + కాంతలార।: 

ఈ నాతి జన్మంబు 4 చే నొంద( దగు ఫలం, వీ నాండె కందమో + యింతులార।; 

రాతికి దొలిరూపు + రమణ. గావించిన, పదముల. జూతమో 4+ పడతులార। 

కను బరువై న శ్రీ + కొంఠు విల్విజీచిన, కరము లీక్షింత మో + కలుకులార। 

తే॥ అనుచు నీటి యెద్దడి నొచ్చు + హరిణ చయము, విమల.జల పూరముం గన్న + విధినిపల్ల 
మునకు( బాణు జలము. బోలి , మనసు పజవ(, బట( బరుగిడు చందాన! + టిరుగు లిడిరి. 

రు 
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ఉ॥ మానుగ( దేరిపై నగర థి మార్గమునం జను రాము డపు త ." 

న్నే నయనంబు" లార్బక ర 'హించి' కనుంగొనుచున్న యట్టి కాం. 

తా నీకరంబు కన్నులన 'ః దప్ప కెటుంగ'గ జేసె సే నుత్వమ. 

జ్ఞానులు తన్ను కృష్ణం డను + నాదుమునం 'గల యర్డ మంతయున్ . 

చ॥ తల్వంపును మించి యీతని ర + థంబు రయంబున( బోవ కిచ్చటన్ ' 
నిలుచునుగాక యంచు..దరు + ణీ మణు లెల్ల( దపించుచుండ (గా 

నిలను దివంబు' గొల్చిన ర మేళుని రాఘవు నెపుః గంటి టె 

ప్పల కటు దా(టనీక నీలు + పం దగు మానిని యెంత ధన్యయో ? 

చ॥ వల(తి యొకర్తు ప్రీత్టమును + వల్వయు. జిన్నెలు భూషణంబులున్ 

డెలివి తెజంగు కేటయును 4 తేజము లజయు మానసంబు స. 

తులము బలంబు' గొెరవము + గోలతనంబును గా(త్రమున్ స్వజీ | 

వ లవము వక్ష. దక్కినవి + పాయఃగ నిల్చెను పుత్రికాకృతి౯ా. 

తే॥ కమ్మలందా*టి వెలుగొందు * కనులయందు, మబ్బువోలె నీరొడియంగ + -మరుశరమ్ము 

లెడము బే కెద గాషడ(గ + వడ;శకె నొకతె, మొగులు లేని మించన(దగు , మొలనుపోలి 

మ॥ అలినీలాలక లెల జెస్ప లిడకా + శ్యామాంగు మె యందముం 

గలయం గాంచుట (జేసి నీలీమము 'నా ౪ కన్నుల్ తగం బొందెనో ' 

కలుకుల్ కాటుక కన్నులన్ విరిసి య ౪ త్కంఠన్' విలోకించుటన్ 
నలుపై యొస్పనొ రాము మేను తెలియం + గా రాదు సుంతేనీయున్. 

మ॥ చిగురుం బో (డులు రాము పై విరులు వ, రింపంగ. గందర్పు+డా 

పగిదిన్ వారలమీ(ద ( బుష్ప శరముల్ + వర్షింప కర్న నున్ 

జగతీనాథుని చండ శాసనము ని, శ్యామాంగు చితోన్నతిన్ 

దగవు న్నేరక ఫీత నేత్రల లకు బా + ధం గూర్చు వీ( డెవ్వడే 9 

చ॥ లలిత వరాంగి యొక్క.తెయ 4 లంకరణంబులు వీడి రాలఃగా 

వలువ యొకండు మాత్ర కర 4 పల్లవ మందున: జిక్క_(బటుచున్ 

మలః:గుచు నిల్చె శిల్పకు:డు + మాటల; బేమల దాటి నల్చు "పెన్ 

వలప్పునె ముడచేసి చెలు + వంబుగ. దీర్చిన చిత్రమో యనన్. 

ఆ॥ గెలుపు హింస గలుగు", (క్రీగంటి చూపుల, చెలువ యోరు నొసలు * చెమ్మరింప 

మనసు సొక్క నిలిచి + మజి యొండు గానక, రాము: డొంటి యున్నె + చామ! యనియె. 

ఆ॥ మనసు కర (గి యున్న + మగువ యొక) గార యా, వంచకుం డెడంద + వచ్చి చొచ్చె 

వెనుక శేగకుండ( + గను త్రోవ మూసితి, సెజ గదికి బోదు చేటి: యనియె. 
is 
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un స్ తిమ(వోలు నతివ + రతిపతి. శరములు గణన గొనక రిశన కించుకంబూ 

బ్రీల పచ్చి నిలిచి * (పేమమైరాము మై మె, యొపస్పుగాంచు వారి 4 నుణీమి చూచె. 

తే॥ ఉత్పుకతతోడ నేతెంచి , యువతి యొకతె, దిర్షచపల నేత్రంబుల( * దేజీచూచి 

తృప వెడి పేమ మగొని యెడ + తెబపి లేని, లోనీ సంతాప మడరంగ + లోనికేగె. 

ఉ॥ తోరిపు( గేశపాశములు + దొడ్డకుంచంబులు బల్ పిటుందులున్ 

దూజ+ గనీక దట్టమయి 4 తోష గన్నుల జూడలేక య 

ప్వీరుని సౌరు గాంచు తమి, పేర సేయ శుభాంగి యోర్సి యిం 

పొరః(గ వారి కొనుల బట, యళ్లనె వంగుచు( గాంచె నత్త ణీకా. 

చ॥ మదనుని నూన బాణములు + మానసముల్ గల(పంగ వీథులం 

జెదరిన భూషణావ జలు + చిందిన గందము జాబు మేఖలల్ 

కొదరిన తాకహారములు + క్రొమ్ముడి జాటీన పూసరంబులున్. 

బొదలిన చోట్లు దక్క మీ + పుట్టదు వేగు తా వొకింతయున్. 

సీ॥ భుజముల గనువారు + భుజములే కాంచిరి, పదముల. గనువారు * పదులేె గనిరి 

ఆజాను బాహుల + యందంబు గనువారు, వానినే జప్పవా 4 ల్పకయె కనిరి 

వా(డి కన్నులు గల + వారిలో రూపంబు, పూర్తిగా( గాంచిన 4 పుణ్యు లేదరో +? 

లిమ మ తానుూన + ధర్మంబు చొప్పున([ జెప్పంగ( బడు మహో  చిద్విలాసు 

తే॥ పెక్కు_రూపులుతో (పనొ * క్కొ-క్క-రూప, మొనరసదృక్షంగాంచునొ 4 క్కొాక్కమతము 
వారి. బోలిరి వీకించు 6 వారోలెల్ల(, జారుతరమూరి రామ వి + హారవేళ 

కణ తనుమధ్య యొకతె (బతుకుట, కనువుగా నత(డామె యెడ[ద _ నడ(గే జగములన్ 

చన కుకీ నడంగించిన, ఘవాఘన వనిభాంగుకంటు + ఘనులేవ్యారల్ 2 

కణ చెలి యొకతె శేర్చి తొడ్నవి, గలగల మన బూవు రెమ్య * కరణ్ నరిగి యా 

వల వలవల నేడ్చుచు,జె, ల్వలచేతులోన మరలె + భవనంబునకున్ 

తశ గిరి విభ ధనువును విలట్చిన, కరణ్ జెబికు విల్లు విణ్చిన + కొవ(గం దగదే 7 

దరపీరః దాసినవియెన్ , విరుసు మనము గల యొకర్పు + వీంకము చెడ(గన్. 

క॥ చెలి యెకతుక యనియె( దపః ఫల మన(దగు రాఘవుండు + బండ్ం దిగ్ క 
న్నుల యెదుట విజుకు త్రోవ, న్నిలిచిన యీచేంత కలయొ? + నిజమొ? + కపట మో? 

క॥ కనకాంగి యొకత మదినే, తవ దూతిగ. గోనుచు నుసుటు: * తలరెడ్ చింత జా 

వనజాక్షీ జనకవందిని, మును ఘన తపములమ చేసె + బూనిక ననియెన్. 

5॥ పొచ్చెంబు. లేని చిత్రపు, టచ్చన(దగు సడ(తి యొకతి + యడలి బడలుచున్ 

నిచ్చెలి: యీదృశ్యము మరు(, డచ్చముగా వ్రాసి యుంచ 4+ నగునే? యనియెన్ 



బాలకొండను [1 

క॥ హరిణాక్షి'యోరి, యారయ, నరునకు నీ లక్షణములు * నలువొందునె? (్రీ 
పరు( డితండు అక రమియ్యరి. యరయ (గలరు కన్నులార **ననియెం జెలులకో . 

Oa yy ॥ వనజాక్షి కొడవు'లూడ(గ: మనసు కరళగ్ వాడి యితడు *'మన' పరమునకుం'. 

జనుడెంచుట తొలి, జేసిన" జనకు తప$ఫలమె యంచు. గ జక్క గ బలికేన్; 

క॥ కను లశులు రాల్బ నొకతె, తన' యొడ లోడికంబు వీడ( + దపియించి యితం 

డను(గులు మునులును వీడివడ, వనట దొల(గం గలనునేని + వచ్చునె? యనియెన్ 

త ! జలదమ్ము( గాంచిమురియు నె, మలిబో లెం గనక లతిక 4 మది వల. దాంచం 

దల(బె, నది మారు డెజింగెను, తలల మది డా/చినటు + దాంచున మోమున. 

ఆ॥ వాలుగంటి యొకత + పూల పానుపు జేరి, పిడుగు. మో(త విన్న * పడగదారి 

చాడు మిట్ట యిజుకు + చన్నులు, చెమరింప, బుద్ది చెడ(గ నూర్పు + పుచ్చుచుండె 

కే చెంగలువ( టోలి యమృతంబు + చెంగలించు, నధరబింబి లిట్టులు లోన 4 సలయుచుం డ్రి 

సీత. చేసిన వ్రతములు 0 చేయకుండు, వార లెటు లుండ ( గల రార ‘ వడయకుండ. 

తే॥ ఒడలు చెమరించి [ప్రాణంబు + లుడుకు నొకతె, విదులు డగురాముడిరిశేని + ద్రేమకోడ 
నొకరిం జూడ(డ తలంపడ ౪ యుబ్బు గొన(డ, పలప్పసుంతేని మదిలేని + వాండొ:? యనియె 

చ పురమున. గలు పైదలులొ * పూరి గో లెక్కకు మించినారు దా 

శరథి శరీర పౌషవము + చాంగురె: యెల్లయె. లేనిదయ్యె నె 
చ్చిరి చిరి రౌతు మాత్ర వి ముకం జేయున దేమి -? కరంబునందు పూ ప 

శరములు వట్టిపో వయిచె( 4+ జయ్యన మొగ్గ 'కటారి దూయుచున్ 

తే॥ భువిని వెలందులకే. గాక + దివిసి గలుగు, నారులకు6 గూడ 'గలిగెను , మారు పోరు 

లిచట నుండిన మన మద్ది + యెజు(గ లేద, ఇచట విడిచిన రమే + యచట: దాంక. 

తే॥ మజు(గు తాపము గల తను 4 మధ్య యొకతె, కాలు సేతులు.తూలయ * సోలి పదియి 

కనిన వార లయ్యో పాప + మనుచు (బిదుకు(, గాకః యనివచించిరి మిత్రి + తాయెననుచు 
వీ 

తే॥ యువతియొక్క తెయుయ్యెల + యూ(శక వోలె, గావృకాయలుగాయ న ,క్కామలసన్నత్రు 

వెంట(బడి కొంత దవ్వేగి + పిదపమరలి, చేరె నింటి కీదెవ్వరు + చేయు తీరు 3 

తే॥ ఉత్క_టంపు మనో (భ్రమ + మొస్బు మగువ, లందొంతె చుటియొక గోల నరసియచట 
నా మనము(గూడ గాంచితే * నాతి; యనిమొవలంప్పమతిమీజు నెడసిగ్గు * నిలుచునేమి 

క॥ ఇన కులము వారు శరణం, బన. గాచిన వార లొస(గి + యసుపులనేనిన్ 

వనితల యుసుజుల( గొనుటీ, తని కెట్లబ్బె సనియొక్క + తరుణ్ వచించెన్. 
| ఉం 
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ఆ॥ సిగుచేత నెలవు + చెడిన చంద్రానన, హరుని ధనువునితండు 4 విణుచుబున్న 

సీఠకొటకు( గాదు , చేపడు విలువిదైె, వల(తి తనము చూప 4, వలచి యనియె, 

ఆ॥ మేలి ప్రాణ వితతి + తూలునొక్క-రుకో, ఘోర ధనువు దాల్చు + వీరు నెదుట 

మారు(డిటు మమ్ము + మారాము "సేసెడి, నెంత బలిదుండె + యీత (డనీయె. 
౧ + ౧ 

ఆ॥ వనిత లేల రిటు + వలవంత పాలుగా, విమల మానసుండు 4 వినుత గుణు(డు 
oe) ౧ 

చేర గౌకికు(డు వ ౪ సివుఃడు నృపవరుల్, కూడియున్న కొలువు +.కూటమందు.. 
© 

ఆ॥ రాము(గంత' 'మెటిపు + భ్రమియించు తీరున, హోర వితతి చలన + మందు చుండ 
కాలమేఘ మొండు + నేల (వాలు కరణి, చా(గి శిరము వంచె + సన్యునులకు. 

శే॥ ధర్మమును గావ( బుట్టిన + తాటకొరి, (మొక్కదీవించి వారుకూ + ర్చుండు మన(గల 

బుష్బ్పశిల్పంబు గల యొక ౪ పొన్ను గద్దె, దమ్ము లిరుగడ నిల్వమ ¢ ధ్యముననొప్పె. 

క॥ నక్షత్రములు భజింప(గ, బుక్షేశుండు మిన్ను వెలు(గ + నేతెంచు క్రియన్ 

_ బకముల విభులు గొలువ న, “పేక్షన్ మండపము దశర + థేళుండు చేరన్. 

. ఉ॥ చేరి మునుల పదంబులు + కోరి (మొక్కి, భూసురాశీఃపదములతో( 4 బుష్పవృష్టి 

గురియ నుచితాసనంబున( 4 గూరుచుండె, నగ్గవిభేదియు సిగ్గిలి + మొగము వాల్ప. 

సీ! గంగరాజులును కౌ , ళింగులు వంగులు, నంగభూపులును కు + శింగవరులు6 

బాండ్యులు చోళు లా + వంతికుల్ చేరులు, మాళవుల్ మాత్యులు 4 మాగధులును 

శకులు కొంకణులు సో, మకులు చీనులుపుళిం, దులుతురుష్కులును చై 4 ద్యులునుపొర 

వులు కణీనాటిన్ఫ + పులు తెల్లుదొరలును, యాదవుల్ నేపాలు + రాదిగాంగ 

తే॥ నాదిభూతంబుచే( గవి + యంగ(బడిన, కడపటిది యగు పృథివిపై ( * గల సమస 

రాజు లెల్ల6 గిరీటవి + (భ్రాజమాను, లగుచు వచ్చిరి పెండిలి + కలవి లేక. 

ఉ॥ చక్కెరటోండ్లు వీచు వెలి + చామర్వముల్ భువనంబు లెల్లెడన్ 
నిక్కిన 'కీరి వృక్షమున 4 నెక్కొ_ను పల్లవ పంక్తి, యో యనన్ 
మిక్కి లియ. న్వెలింగె; బహు 4 మేదుర $ వంశ రుతంబుం బోలి పెం 

పెక్కి.న వంశగీతు లెల + యించిరి ముగ్గలు తత్సభాస్థలి౯. 

క॥ తన వంశ ంబున(బుట్టిన, జనకజ పెండిలిని సంత 4 సంబున( గాంచం 

జనుదెంచు చంద్రు (డో యనం, దనరెన్ దశరథుని గొడుగు + ధవళిమ మీబన్. 

ఆ॥ ఉన్నచోటనుండి + యొదుగంగ స్థలము లే, కునికి జేసి గొప్ప + యుదధిః బోలి 
జనము చేరి నిలువ + జనక రాజ్యంబొక్కం, పట్టనంజె యైన + పగిది నొప్ప్ఫె, 



బాలకాండము 

నకరాజూ కొతుకమున 4 సంపదలను, చల్లి సంతసించిన (పేమ 4 + జానకి యెడ 

*మునేడ వీదలందును 4 రాజులందు, 'యశమునందును సమముగా 4 వ్యాపి నొందె. 
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చ॥ ప్రతిమలు ప్రాణముం గొనిన 4 పొటిగ6 (గేవల రాణు లొప్ప'నా 

తత విభవేంద్రు(డౌ దశర 4 థ క్షితిపాలుండు 'సంతసించు నా 
తతిని వసిషుం డారసి సు, ధా, మధురోక్షుల నిట్లు వల్కె నీ 

నుత నిక( బి బిల్వనంపము య ;  శోనయశౌర్యధనా ఢ్యః మైథిలా! 

నవుడు( బియ మానందము, తొన(క(గ జనకుండు చెలుల 4 కో బృధ్వీజం 

నీ 'తెండన వారలు వడి, జని దాదుల కత్తెఅంగు 4 చానుగ( దెలుపన్. 

ఉ॥ ఆరుచు జెప్ప లక్షలకు + నందము గూర్చ నొనర్ప(బడ్డ యా 
తీరున భూషణంబు లవి 4 కేటగు రూపము గప్బ్పునంచు( దా 

మారయలేక తీయ(దన 4 మంబుధి వెన్నకు( గూర్చు కై కె వడికా 

సౌరుకు సౌరు గూర్చిరి; వ, సుంధర యజ్ఞత గొన్నచే కదా 

“మచం ద్రుని మె వన్నె.* రామ యెడంద, నెరసీ తీ(గలువాణీ పె విరిసె ననగ. 
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ప్పు కప్పు. గొప్పున( బూవు + లొంద( జరివి, రంబుదంబున మందురా + యందమంద, 

క్క లెల్లను తొగవేని( . జుట్టినట్లు, నెత్సి నిండ బాపటబొట్లు + నెత్తి కట్టి 

బు ( డను డ్రేపుంగన్నమ 6 బృనెడీపళువు, + చాంయనాల్కనాంగం దురాయి + ‘ సనదరించి 

మ॥ హర కోదండ విఖండనుం డయిన వీ. రా(గేసరుం డౌనె? ము 

న్నురదౌ. ప్రాణములున్ దపింప వలచే 4 నుజఖూట లూరించి నా 

తరుణీత్వంబు (గహించువా(డనీ యెడం ౪+ దం జింత గావించు సుం 

దరికిం దాల్చిరి యూ(గునట్టి మది చం + దం బందు తాటంకముల్. 

మ॥ జలజాశాతుల కెల్ల భవ్యమగు ల 4 జం గలు కంఠంబులం 

దిలకంబై తగు సీమె క౦ఠమునకున్ 4 దీప, (ప్రభా భూషలుం : 

గలవే? మాపతి దాల్చు శంఖమె యిటం 4 'గల్యాణ రూవంబుతో 

నలరె న్నా6 జను కంఠథఠమం దిడి రమూ ౪ ల్యంబై న హోరావ బల్ 

ఉ॥ పన్నుగ మింటి రిక్కలను + ప్రావగం గూర్చిన కోవ యందమా ? 
వెన్నెల జేని( జీల్చి తజ్ + వెట్టి కుదిర్చిన మాల యందమా ? 
చెన్నగు లజ్జతో నెసగు ౪ చిర్నవు వెన్నెల పర్వె నందమా +? 

యెన్నంగ దారహారము న + యించిన పొందిక నేమగందు మో? 
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ఉ॥ చిన్ని సదంబులన్ మలు గు + చేరిన త మ్మికీ రాగ మిచ్చు నొ 

యన్నులమిన్న మెన్న(గల + యందము చందము, సౌరు మీల్ శే పే 

ంన్నికో( గన్న చన్నుల ప * యిందగు హారము దాల్చినంత నె 

మున్ను పళక్ష్షమై పరగు ఈ ముత్తేము' లెజ్జన యయ్యె నయ్యెడన్. 

తే॥ అంగదంబులు దాల్చిన + వాన ములకు, జెప్పులల్తార్యా మిబుమిట్లు * గఫఘ్వు పదశ్ర 

రాగములు ముత్తెములు గూర్చా6 * (గ్రాలునట్, :వెదురు గల్సిన సమత నొ. *ప్పృ క్ కొనవచ్చు 

ఉగ రాగపు( గేలుందమ్మి రము * రొము భుజంబుల( దాక నోచి త 

డాగము నొంద( బ్యాతమయి * రాత్రులలో ముకుళింపవంచు బొ 

గోగుల నెంచి చంద్రముఖు * లొందగ మానికముల్ ఖచించుటన్ 

చేగులు మీఃబ గాజులను + చల్బ్వుగ( దాల్చిరి సీత కంతటన్ 

_.చ॥ నెల(త కుచద్వయం బనెడి * నీలముణుల్ గల కుందనంపు గుం 

డల పయి. బుష్ట వలి రతి * నాయకు చాపము నేజనాఖి సం 

కలితముగా లిఖించి కడ శకం బరమార్దము/బో లె హంకచే, 

గలదవి లేదనం దగిన + కౌనును న్ నొవ్వంగ జీసి రెల్లరున్. 

తే॥ పంగు రీనెడు వట్టు ప + స్త్రంబు గట్, రత్న యుల్లరుల్. గల మొల + (త్రాడు చుట 

వివిధ కాంతు లొడలి నుండి 4 వీచుచుండ, చలే భ్రమియంచి పిలిచి. రీ శ కంపతేక. 

కే లక్రకము లేకయే రాగ + లహరి వీచు, పదములు శరీషములకంకె ౯ ద్భృుదువులగును 
వాని యందిడునందెలు + వరుస మోయు, ' మ్యదువులే మృదువుళే మట్ ౯ మృదువుళ యవి 

చః సొరిది విషంబు మధ్యమున( * జొట్లు సుధం గొని కొర్హమూలముల్ 

సియు పఠలచకత్వమును + దొంగలీకంబును లేక గోముగా 

జెరిగిన కన్నుదోయి నలి * వేణులు నించిన యంజనంబొ - శ్రీ 

వరు. డగు రాము మేని నును * వన్నెయొ కొంచ(గలేము నల్లనన్. 

సీ॥ అంద మై విర్స్న + చొందమ్మిలోన వం, దీవరద్వయ మువ్వ ౭ తిల్లునేని 
జాని షె( గల + పెంక నిల్వునయేని, త న్మధ్యమున ( జక. ౪ తనరునేని 

మన యగు గని వచి + యింపంగ (జెన్నార్కి త్రిభువన కన్యకా * తిలర మెన 
రుం 

జనక్ క్ర సెర్ట నుదుట + జాన స నూరి తిలకంబు దిదిరా- * తెటవ అంత 
అధి యి 

తే॥ వివిధ మధు పాళి ముసరిన * వివిధ వర్ష, కుసుమ నిచయంబు మోలికల్ 4 గూక్వియాంబి 

తుజీమి .చెదీవిరి జె డరి 4 మురువుగాణల డౌ నప ప్రైడ్ ( బోలిన * పొన్ను ధూ 
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తే॥ చిల్స._లకు( బల్కులను నేర్చు * సీత చెలువ, మజలవలె, నాని చెలువలే + వలపుగొనిరి. 

ఏమి, చెప్పుదు నావింత, ॥ యెంచి చూడ, యువతులకు యువకుల కుల్ల + మొండె కాదె? . 

చ॥. చెలువలు జానకీ రమణీ 4 చెల్వును పున్నమ చంధ్రునట్లు క్ 

న్నుల( గని సొక్కి సోలిరి; జ +,నుల్ పరికింప(గ వాంఛ. నీయమై 

పొల(తుల కొక్కొ_9కంగమె ప్ర + పూర్ణ మనోహర రీతి నొప్పు నా 

-చెలువములెల్ల నొక్కా యేడ. + జేర(గం గాంచి భరింప శక్యమే ? 

ఉ॥ సంకు ధరించియున్ గముల + సద్మము నొందియు నెలవారి హృ 
త్చంకజమందు చిత గతిం 4 బర్వి తలంచిన యెల్ల చోటులం 

బొంకముగా6గ6 గానంబడి + పూరుష వర్యుని రాము. బోలె నా 

సాంకవగంధి సీత యిక 6 జక్కు.(గ వర్ణన చేయు "టెట్టగున్. ? 

చ॥ పరవిన మేఖలల్ పసిడి * పొయ పటంబు మొగంపు టందియల్ 

కరముల( గంకణంబులు ర 4+ కంబుగ (మోగ(గ గీరవాణు,ల' 

స్పరసల బోలు సుందరులు + సారసగంధులు పెక్కుమంది ని 
ర్భర కుతుకంబు తో జనక 4 రాజ కుమారిని గొల్చి చుట్టి రాన్, 

శే! గుజ్జులును గూనివారు స + ఖులును బలయ, మణుల "మేల్కట్టునీడ నా, మగువమిన్న 

చుక్కలందున: జందురు + సొంపు. దాల్చి. నవయకుండు జోతిం టోలె. + నడవస్తాంగె. 

శే॥ తన్ను గన్న భూదేవియా + తన్వి మృదుల, పొదములు నొచ్చునని నేలం + బజచినటి 
క్ష రు 

ననలు నా నొప్పు తన మేటి + నగల డాలు, ముందు పరవ(గ సీత జా + నొంద నడచె. 

తే వినుతి కెక్కిన తన యాన + మునకు నోడి, పడుచు లేచుచు. జను తెలి + పకుల వలె 
నీరు గెలంకుల వెల్ల చా 4+ మరము లొలయ, బర్లు కాంతితో జను బర్త * భాతి నడచె 

శే! ఎల్ల లోకంబులందలి *+ యిగురు బోండ్ల, కంటి పాసయై యొప్పు సీ, + కన్య హవుసు 

చూడ రామ వంశాద్యుండు + నూర్యు(డె | దిగే, నాంగ(జనువితానము నీడ 4 నడచివచ్చె 

శే॥ మణి కలాపంబు చుట్టును + మలసి వెలుగ, నడుమ దేహకాంతి మిగుల 4 నారుచూప 

మండలాకృతి వెలయంగ( + గుండలములు, కొను చలియింప నడచె న + కలికి మిన్న 

'శ్రే॥ విరుల తావియు బంగారు * మెజుప్ప కాంతి, చందనపు జల్ల (దనమును + పొందియంచ 

లచ్చరలు సుధ. సిగ్గిల + నవని పతులు, వజలు రత్న ఖచిత మండ + పమున. జొచ్చె. 

శే కల్పనాకర్త లేనియా + గమ మనంగం, దగిన వలు(ద పాలిండ్లాప్పు + మగువ. గాంచి 

స్త్రీలు పురుమ లెల్లరు వట్టి + చిత్రములను, పోలి రార్పక యూర్చక + తూల బోక 

'తే॥ ఆమెయో? కాదొ? యని శంక + నంధుచున్న, ఇనకులేశ నందను డామె + నెదుట (గాంచె 

విసము పుట నిర్వేదించి + వెనుక. నమృత , ముద్భ విల .హారిలు పురు +. హూతు రీతి. 
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శే॥ ముదురు చవి సుధం బెరి(గిన + పుణ్యఫలమె, నా(గ( దగిన బింబాధర ; నా యెడంద 

యందకొళ వెల్బలను సెం + పొంద నున్న, యదియొ! యని తలపోసె ని * లాబ్దతను(డు 

శే! ఎలమి మా చేయు గురు తపః ౪ ఫలము వలన, మహీని రాము(డ్జె_ పుల్లను మాధవుండు 

అతని (ప్రేమడి వత్నియౌ , నబ్రనిలయ, సీత యని వసిష్టుడు సంత 4 సించె మదిని. ట్ 

శే॥ కోసలేళుండు జానకి + కొమరు గాంచి, యేడు దీవుల నేలిన + వాడ నైన 

నేడు తత్భల రూపంబు + నియతితోడ, దైవ మొసంగెనం చమిత మో + దంబునొందె 

Gi నై వళవీణ( టోలు బలు + నాణెపు( బల్కులు గల్లు. సీత యా. 

త్రోవను పోవ(గా దశర 4 థుండు మహర్షులు తక్క. దక్కు వా 

రా వనితామణిం గనిన 4 యంతున (మొక్కిరి వారి డెందముల్. 

దైవమ యంచు నెంచె(; దను 4 ధర్మ మెడందకు లోకువే కదా! 

చ॥ విసివి సరోజమున్. విడిచి + వేడ్క విదేహ గృహంబుచేరు నా 

వసునుతి పుత్రి మొనులకు 4 భక్తి ని వందన మాచరించి పెం 

"పెస(గ(గఈ గోసలేంద్రునకు థ నిచ్చను 'యొక్కి యనంతరంబు సం 

తసమున బాష్పముల్ వదలు 4 తండ్రికడకా వసియించె, గద్దియన్ 

తే॥ ఈమె లక్ష్మీయే యగు నిజ + మిత (డు గిరిశు, వర 'శరాసన మననేల ? వలయునేని 

యేడు కొండల. విజువంగ + లేండె యనుచు, నిరుళు వంటి వసిషము +, నీంద్రు(డెంచె 
: © | 

ఉ॥ వేదుక వింటి నేక్కిడుట + విర్చుట -చెప్ప(గ 'నాలకించియున్ 

టో (డిమి యందె సందియము పొందిన సుందరి శంక వీడి లో 

వీడని రూపమున్ గనుచు +. వెల్పలి రూపము-కంకణంబులన్ 

వాడుకచే( గుదిర్చెడు నె *+ పంబున( గాంచె. గటాకవిక్షలన్. 

తే॥ లీల( (గే:గంటి చూపుల + డాలు వోయి, ట్రాంతి రామ(డన్ జలధి జీ + వనముగొనియె 

దక్కునుధ పూర్తిగా( దానె , శ్రావినట్లు, లొడలుపొంగారె మెలన * నూర్చువెడ లె. 

చ॥ తన మది నున్న వంచకు(డె + తథ్యము చాపము. (ద్రుంచె నంచు నా 

 జనకజ లోని దుఃఖమును + చయ్యన వీడెను జన్మ దుఃఖ కొ 
రణ మగు మాయం దోలి తగు + జ్ఞానముచే దనలోన( దన్నుగాం 

చిన జని ముక్తి నొందు క్రియ! + జెందె నొకానొక ముక్తి నామెయున్ 

'తే॥ విమలకీరి యౌ దశరథ + విభు(డు వేద, విదుని కౌశికు గాంచి యో + వినుతచరిత 

జానకీ రాములకు( బెండ్రి + జరుగందగిన , శుభ ముహూర_ మదెప్పుడో + చూడు(డన(గ 

సీ॥ వాలుగల్ మిడియుచు( 4 బాఅ((గ్రుమ్ముటచేత , శిఖరి మత్స్యంబులు + చేరి దుముక 

నెనుముల మెదడును + ష్షముల్ (వీలంగ, కొజమీలు పాళలు + విరియ దుముక 



బాలకాండ ము. 

చుండు సుక్షేత్రముల్ 4+ దండిగా, గలిగిన, కోసల జననాథః కొట (త లేని 

శుభ ముహూర్త ము రెపె + సొంపారు నని గాధి, తనయుండు పల్క (గా( +, దగు నటంచు 

తే॥ వేడు లెల్లరు మొక్కగా + వీడుకొలిపి, భూరి వాద్య ధ్వనులు భువి * బోరు కొలుప 

మునులకున్ (మొక్కి. వారల 4 యనుమతి. గొని, దశరథుండు లేచి విడిదికిం + దరలెనంత 

el అంచయాన సీత + యరుదుగా నేడ:బాయ, హేమ సౌధమునకు + రాయుఃడరిగె, 

విభులు మునులు వారి + విడుదుల శేగిరి, మేరువున మతళీంగె + సూరుండంత 

21 కల్యాణపటలము. 97 

క॥ సిరయళు:డు మిథిల నాయకు, డరు దారంగ నుపచరింప 4+ నాబాల ధరా 
థి | | - 
వర మొడలితోడ నిరర, పురి. జేరిన భాతి మోద 4+ ముం బొందే నటన్ 

స్ 

సీత తహతహ, 

_ క॥ భరియింపరానివెరవున, విరివిగ దగ గొన్నవారు 4 వెదకి జలేజా 

కరము గని తోవ లేమిన్, సురుంగు దశం బొందె సీత + సుడివడు మదితోన్న్ 

క॥ కొలమీటు రాతిరీ! యబ; లల వంచన నేంచు వారి +, లం గలరొక్కోో : 

'తెలవాటి( (వియు (డు రా(డో! తెలకాణుము దుఃఖ జలది౯ + దేర్చుము నన్నున్, 

క॥ మునికోడ(గూడి చను రా, మవికోడెంబోయి మరల. + బొడగానవ యా 

తనితో వతువె, మనమా! మనుతోడున్ వదలియుంట + వరియాదయొకో. 

_ క॥ తాడిపయి చ [క్రవాకీ!, యేడు సముద్రముల( టోలు + నీరాతిరి నా 

కీడున( జనదే! యాజడి(, గూడుదువే యొంటి( బతీచి , కొజమాలి యయోః 

క॥ వా(డిమి కొడిమల పో(డిమి, వే(డిమితో నగ్గలించు + వెన్నెల: దొస౦గే 

నాండు గన కారి చే నా, నా(డుం గృళియించు వారి + నలఃచుట తగవే? 

క॥ తావికి( జల్ల (దన మునకు(, దావలమగు మలయ గుహను + తారు పయిర యన్ 

మూవన్నె మెకమః యెర కై, చే వచ్చితె? కోట లనెడి , వెన్నెల విరియన్ 

క॥ 'తెరువున( దిరుగుచు నొకరు(డు, నెరవిన పెను కాల మేఘ + నిభ దేహుండు నన్ 

బతీచె నిసి పగలు వీడక, వర వంళ్యులు కన్నెల కడ + వజలుట తగవే? 

క॥ ఎడ నమ్మ(దగని పనులన్ , దుడుక(డు నిరయు(డు వాని * దో ర్యుగళంబున్ 
: ది 

దడవ6 జన6 దగదు; నల్లని, కడలి యపారంబు; రాత్రి, కడచను నొక్కో?, 

తే॥ పాటులా తగ్గుటయె లేదు + పగలు రాదు,.కూరుకా. లేదు నిసి వోదు + కోర్కివిడదు 
నుల్లముననొవ్వివదలదు , నుసుజుచనదు, నిట్లు కుందుట విధియేమొ + యెజు(గరాదు. 



{32 క౦ంబరామాయ ణము, 

“తే॥ అమలజలరి! నీవును కంక + ణములు జొటి,, ఐడుచు. లేచుచు! గార్మ్యంబు , వడనయెల్ల 

చేళరందు నిద్దుర లేక 4 వేంగుచుందు, కన్యవో నీవు ? “మరునిచే + గల(గినావొ ? . 

రామునియుత్క్మ౦కఠ 

క॥ అని యీ విధమగు పలవర, మున నొగులుచు సొమ్మసిలుచు + ముగుద యటుందన్ 
ఘన నిభుఃడగు రాముడు ఈన, మనమున( దలపోసె నిట్లు + మల్లడి గొనుచున్. 

“తే॥ మున్నె కాంచి వీడక రెండు + కన్నులనెడి, (వ్రాంత కలములు నామదిన్ + |వ్రాసె; మరః 
గనయు సుషమాంబుసిధి దరి + గాననె తి, మించు(గనువారు మజీయొండు 4 గాంచు బొట్లు? 

శే జానకీ ముఖమే యైన + చలువ జే(డ!, కామ వీజంబు6 బండించు + కలువ తటే(డ! 

యేమి యీకార్య పద్దతి? + యింత యెటు(గ, వేల? నాయెడ బంధువె + యెస(గరాదొ? 
© a. | 

"తే॥ ప్రాణముల వెలువడ నీడ్చు + రామ కనుల, కరణి నిరులును పర వెను + కొటితవడక 
విభుండు రణభూమి మరణింప + విణీగి పాటు, వీరవరున యపఖ్యాతి 4 విధము దోప. 

చ॥ వన హరిణంబు( బోలు వర + వరినితో (జను మానసంబ!: 'పో 

యిన యదె పోక యంచు(జని యేంచవ'దేలొకొ? దారిదవొ? మ 

న్నన గల చోట 'నిల్సుటలు + న్యాయమె కాని యనాదరంబు గాం 

చిన -యెడ నిల్చు "బెల్లిదము 4 చెల్లునె నన్నట విస్మరించుటల్ . 

ఉ॥ కన్నులనుండి నిప్పుకలు 4 .[గక్కు భుజంగము 'కోజలన్ విషం 

“బెన్నంగ నుంట నిక్క మది * యెల్రెడ6. దెల్లమ మున్నె యిప్రొ నా 

కన్నుల చూపులందు నెస 4+ కంబుగ మానసమందు( బర్వి నన్ 

బన్నుగ నేంచుచుండునది + భామిని కన్నుల 'చూపులోని దే. 

శా॥ లీలోద్యానములున్ బకల్పిత గిరుల్. 4 క్రీడా విరామ స్టలుల్ 

కేశాకూళులు 'చంద్రళాలలును లె ౪ క్కింపంగ బెంపారి హే 

లా లోలాక్షి 'చరింప నుండినను వా, లభ్యం బుతో నామదిన్ 

వాలాయంబు వసించుచున్నది మతే 4 వస్త కంటు నిచ్చింపదున్ . 

"తే॥ రాము డిటు లుల్లమున వి + రాళ. గొనుచు, నుండ సీతా 'వివాహమ + హోత్సవంబు 

'రేసె నగర వె మెల్ల 'నలంక + రింపు( డనుచు, ఠీవి భేరీ రవముల. జా + టింస6 బడియె. 

ఫురాల౦ంక ర ణము, 

ఆ॥ ఘోషణందు వినుచు + గుములయి పెద్దలు, పిన్నవారు ప్రీలు + వేగిరపడి 

పరుగువాజువారు , పనిచేయువా రునై , “యప్పడు పురము కడలి + ననుకరించె. 

అ॥ రామవిభు(డు జనక 4 రాజపుత్రి ని పెండ్లి, యాడు "టెణి (గి 'చూడ + నరుగుదెంచె 

నన(గ-నిరుల తెరను", మొనస్ గెరిటుచు నినుం, డేకచక్ర రథము , నెక్కి వచ్చె. 



బాలకాండము 

సీ॥ తోరణ న స ౦భముల్ * తొర నాటువారును. వానికి గై సేయం + బూనువారు 
మంగళ పూర్త కుం + భంబు' లెలైడ నిల్చి, వలువలు వరించి 4 యలరువారు 

మందిరాంగణముల ( 0 జందనాదులు చల్లి, కవచముల్ కె సయం + దివురువారు 

విప్ర దీనానాథ + వితతికి( బెట్టంగ€, 'జెలంగుచు వంటలు + సేయువారు 

తే॥ ముత్తైెములభూషలనుదాల్చి + మురియువారు, మణులతొడవులధరియించి, + మలయువారు. 

పెడ సొమ్ముల వహియించు * వడుచువారు, పూలచే నలంకారముల్ + పూనువారు. 

సీ॥ చందనంబు నగురు + గందంబు వీధుల, జలుచు నందంద + జరుగువారు 

విరుల( జలుచు వేడ్క_( * దిరిగెడువారును, సామాణి పొగవేయ + సాగువారు 

ముత్యాల జాలరుల్ + ముంగిళ్ల (గట్టువా, రన(టి మ్రకుల( గట్ట 4 నలరువారు 
౧ యి 

వివిధ వాద్యంబులు + వినలగ మూంగెడువారు, మణిదీపముల6 గాంచ + మలయువారు 

తే॥ తిన్నియల రత్నపాలికలు + దిద్దువారు, రిక్కలట్లు సందిట మణుల్ + చెక్కువారు 
మించు టోలు-దీపంబుల + నుంచువారు, దీపములకుక్కి గ సేయంగ + దెవురువారు. 

ఆ॥ వజ్రమణులు వెలుగు + పచ్చల మేడల, డెక్కె_ములను వెలయ. 4+ జెక్కు_వారు 

బండ్రషె పెన విరులు 4 పల్లవంబులు పండ్లు, నిండ (-గొంచు( దెచ్చి * నింపువారు 

సీ; కలపంబులను మేన + నల(దుక్ొ"నెడువారు, విలువయౌ వలువల + వెదకువారు 

'తుటుములందు విరులు: తుటుముకొనెడివారు, తిలకముల్- నొసళుల 4 దిద్దువారు 

మాలికల్ మెడలందు 4 కాలుచువారలు. “నధరంబులకు( గావి + యద్దువారు 

కనులకు -సొగనుగా( +, గాటుక యిడువారు, 'లత్తుక పదముల * కత్తోవారు 

తే॥ కుండలము, 'లెండగాయ(గా * గొటివ యాట, లాడువారును కై సేయు + నపుడు. (బ్రణయ 

కోపముం గొను వేళల(.* గొదరి-విద్రుచు, వాని(గొని వీథులం బా * వెచువారు. 

తే॥ ఏనుగులకు. గె సేయంగ +, నెలయువారు, కేజులకు బాగు సేయంగ. + దివురువారు 

న్యందనంబుల'కందంబు + సలుపువారు, -బిరువ చిహ్నాంబుల౦ దాల్చి + తిరుగువారు. 

గ్రే వై భవంబులతో నృపుల్ + వజలువారు, వేద ఘోషల వివులు + వెలయువారు 

వైణీకుల గాన నుధ( (గోల శ గ్రోణులై న, వారు' వెల వెలందుల యాట + గోరువారు 

తే॥ రాజ మకుట ఖచిత రత్న + రాజులొరసి, కంఠ తారహారంబులు * గదిసి రాలు 
మణుల పొంధూళి యచ్చటి + మండపముల, నగరి వాకిట. గుప్పలై * నెగడుచుండి. 

ఆ॥ అరిగ లెండగాయ * నసులు వెన్నెల గాయ, ద్విరదములను పోలి 4+ తిరుగువారు 

చెలులు నటన లభ్య + సించువార్చితునవ్వు, చేత జీవములను + చిద్రుచువారు. 

తే॥ అమిత కాంతుల నగవడు + నవియు(గాన(, బడక ప్రతిఫలించుట (జేసి + పడమిజనులు 

నమరులుంగూడసురప్పరి + యదియొ యిదియె ,యనుచు భ్రమగొని దిక్కుల * నరయువారు 



£34 కందిరామాయణము. 

'ఉ॥ శేరులమీ(ద దిరడ్రపయి( + దేజులపై మణి దీప్పు లొప్పునం 

దారుల లోన “గాల్నడను ॥ బత్తకులందు జనంబు లెక్క_కున్ 

మీజీ సరోజునేత్రలు స, మృద్ద సుధోధరోలున్ సుమధ్యలున్ 

నసారవచోవిలాసినులు + సామజ యానలు చేరిరొక్కె_డన్. 

శే॥ తారహారముల్ ధరియించు , వారు రత్న, హోరముల్ విచ్చివిసరెడు + వారు 'వూలు 

పెక్కు వగల 'జడల/గ్రుచ్చి + పెక్కు_వగల, చీరలం గట్టు వారలు: + నైరి శ్రీలు. 

“శే॥ మిథిల నిండిన సంపద + మేదినిపయి, నొక్కచో( గాంచ 'గా నిట్టు + లొప్పుటరిది 

పాకశాసను పటాభి + షేక వేళ, నమరపురి( బోలెననొప్పారె + నప్పరంబు.' 
(అ 

దశరథాదులు వివాహ మండపము చేరుట. 

తే॥ ఎల్లయెలు(గంగ నరుదయి + హిమగిరివలె, నున్నతంబయి మైథిలి + యుద్వహమున 

కెల్ల సామగ్రి నిండిన + హేమ రత్న, రచిత మండపంబును దశ * రథుండు చేరె. 

శే నిండి తెల్లని గొడుగు వె , న్నెలలు గాసపె, నించు మించు నగల రాసు + 'లెండగా సె. 

దేంట్లగములు గీతమ్ములు , తివిరి పాడె, దురగ ఖురధూళ యెగసి యం + బరము గప్పె 

రే) నీరదమువోలె మంగళ + భేరు-లులిసె, శంఖములు (మోసెం .గాహళ + సమితి మొరసె. 

'బ్రా(జదువుల 'ఘోషణములు + రాత్రివేళ. గొజలుచుండు. పారావార + ఘోషమీతె 

తే॥ 'కరి తురగ రథ నికరముల్ ', వరుసదిరి, నడచుచుండ (గ సామంతు + లెడములేక. 
నిరతముం గొల్చువారలు 4 నియతి. నరుగ,. నిం-ద్రు సేవించు. వేల్చుల + యెసక మెన సె. 

తె॥ అట్లు చేరవచ్చిన కోస ౪లాధిపుండు, రత్నమయ హేమ పీఠిపె +'రమణ నొప్పె' 

మునులు నృపులు గూర్చుండిరి *, జనకు(డపుడు, బంధు వరంబుతో మంట + పంబుచేర. నన 

క॥ నృపులును- మునివరులును- వే , లుపులు జనులు హంసయాన *+.లును నెజయంగా 

నపుడా పెండిలికూటము, విపులంబగు మేరుశె ల + .విధమున నొప్పెన్. 

తే! మేఘములుగ్రహతారకల్ + మెటుములుటుము, లొకటమండలయుగళంబు 4+ నొప్ఫుమిగిలి 

దిమ్మచేసిన యండగో + శమ్ము నెనసె, మయవినిర్మిత తన్మణి + మండపమ్ము. 

'క॥ మునులును నృపులును -విబుధులు, జనములు నడ(గంగ నచటి +, సభ (బ్రహ్మాండం 

బును లో(గొని యడంచిన వి,షని నల్లని కడుపువోలె( + జూడ (గ నొప్పెన్. 

క॥ జగములె ేశేవంగ నిం, బుగ. జేరె జనంబు లన (గ. , బొగడంగ నగునే? 

జగములు వే(డుటవలన భు, జగ శయనము వీడు నతని + చరితము విను(డీ. 

రాము(6 డలంకరించు కొనుట, 

తే॥ సప్తసాగరములనుండి + న ప్రనదుల, నుండి తెచ్చిన నీట శా 4 సో క విధిని 
మంగళ స్నాన మొనరీంచి , మహిత రీతి, వీత చీన వస్త్రము రామ 4 విభు(డు తాల్చె 



దాలకాండము 

కే॥ అజు డు మొదలగ? దృణముప + ర్యంత మెరి, జీవులు దవులుపెన్య్మాయ( ౪ జీల్చియవల, 

మరలిరాకుండుపరమమ్ము + + 'దొరయంజేయు, 'తనదుతిరునామమునుదుట 4 దానుడాల్ళె 

క॥ యతివరులకు నాకర్తా, యత నేతల నొన(గి పెండ్రి శ యమరిచ్చి త్తపముల్ 

స్తుతమతి(జేసిన యినకుల, పతులు గొలుచు మొదటి వెలుగు + భకి న్ (మొక్కెన్స్ 

క॥ పొనుంగువడు తపము ధర్మము, పున రుద్దరణమ్ము సేయ + బొడమిన కరుణా. 

తను.డు తన మేన జలదము, నెనసిన వెన్నెలన( కలప + మింపుగ నల:దెన్, 

తే॥ కడలి మంగళ కర పూర + కళలు గలుగు, తొగలఖేని. బూచిన దన. 4 దగిన పగిది. 
ణు 

సిగను క్రొవ్విరుల్ చుటి ప + సిండి సరులు, పూలమాలిక. లెసకంబు 4 పొనంగంబె బై 
, వ్ 

క॥ రేయిం బగటం బడు మరు, దాయము గని-యిందు డిన్సు-డు + దౌత్యము గొని యా 

తోయలి తోయము చెవులం, బోయి తెలుపు చెలువు నెనయు + పోగుల. దాల్చెన్ 

తె॥ శ్రీగబ(డు పెనుజడయందు + చిన్నచం ద్ర," కలనుధరియించె నదియేటి + కార్యవున్తుచు 
పూర్త దివ్యకాంతిసమితి + పొలుపు మిగుల, దిద్దెనన పీరపట్టంబు + తిలకమూనె. " 

ణ . , 3 | 

తే॥ చక్రమును వెను దవిలిన + శంఖ మన(గ(, దగిన కంఠమునందు ము + త్యాల సరుల్లు 
సీత మందహాస రుచులు , చేరి మదిని, వెలికి.నుబికిన వన నొప్పి + వెలయుచుండె. 

తే॥ వజ్రములు మచ్చ లటులు + వజలుచుండ, పద్మరాగ దీప్తలు వహ్ని + వలె వెలుంగ 
(ఎ) ఆ | ఇ ట్ట re య్ " 

నంగదంబులు మును మంద +4 రాద్రి( జుట్టి, కవ్వపు. దరిత్రాటి + ననుకరించె. 

తే॥ ఆణి ముత్యాల ముప్పేట, హారమొప్పె, జగము రక్షించు దీర్చభు + జముల నడుము 

ముజ్జగంబుల కిత( డాది + మూ _ర్రియనుట, కొప్పినట్టి యభిజ్ఞోన + ముంచురీతి, 

కే! వచ్చి వే(డిన వారికి 4 నిచ్చుకొజకు, గల్ఫకంబు కాంచన రత్న + కంకణముల( 

బూవు( గొమ్మల నుంచిన + పౌందు దో (చి, దర్శసీయములెన హ + స్తములు వెలి. 

౩॥ కమల నిలయ లచ్చి + కాణాచియగు నురోం, తరమునందు మెజయు + సరులచయము 

మెటుము లడర నొప్పు + మేఘంబు నడుమను, దో యు నింద్ర ధనువు + తోయమందె. 

ఉ॥ చేరుటకుం దొలంగుటకు( + జెల్లిన విజ్ఞుల "తెల్వి పోల్కి౧టబై c 

జేరిన యుత్త, లీయ మెద. + జిందు దయాకృతి కంఠమందు సొం 

పారిన తారహార నిభ + మంది 'వెలార్చిన కాంతి ( బోలి వి 
సారముగా(గ లక్ష్మికి 'వ + శంబగు తొమ్మున( దో చెం బేరిమిన్ . 

'శే॥ చెనయరాని ప్రభాకరు + చెన్నుదాల్చి, యున్న తొమ్మున ముపే పెట. జన్నిద మి 

ఎతైిదళులును దెల్పలేని మూ + _రిత్రయంబు, రూపమిదియెలు (గుండని 4 తో(వనాసె పె. 
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ఉ॥ అక్కము పక్కమున్. మిగుల + నంగగు. బంగరు రంగు లీన,గా 

న. క్కటి, రత్న బంధనము. + నందలి మేరువు ప్రప్వలించె వే. 
తొక్క. జగంబు దాని కజు. + డొక్క*డు వెల్వడ నాభియందు స 

మ్యక్కనకొంబుజంబు పొలు % సంద౧గ6 బూచిన దన్న సంచునన్ 

ఆః అలవి దెలుప గాక + యమిత గంఛీరమౌ, నీల వారి రాళి. * గలు సాంచి 

పొల కడలి యలమి 4 పటిన విధమున (, దెల్ల పట్లు వలువ 4 తెలియ గప్పె. 

పర (గ(జెకి. తే॥ ముతెముల నీలముల కొంతి + మురువుసూప.:, బసి(డికాసియలో (గతి, థి 

ముత్తైసరముల గుత్తులు + కతి ప్రక్క, బాల భాను కొంతుల నీన (వేల విడిచ 

త్రముల కొంతిీ నిండ(గ, ననూనశిల్పము + వెరయుమకర శ్రే రత్నకొంతులు, కాంచు నే; 

ముఖముగల దంతప్పంబిడి' + మొనసిమెలుపు, లలిని మెజిసిదిక్కులయెల్ల ( * గొలిచిచూ'పె 

చ॥ పరవిన రూసముం గలిగి + పద్మజు నండము గొల్బు టింక నె 

ట్రురవగు నంచు నొక్కొాకటి +.యుం దగ విఘ్నము గూర్చు ఫ్రోలిక జా 

మొరయుచు నేరు నారసి క 4 నుంగొన శక్యము గాని శిల్పముం 

బొరసిన వీరమద్దియలు + పొందగు నందెలు కాళ్ళ శోథభిలెన్, 

తే వేయి మాజిక్యదీపముల్ , వెలుగు భుజగ్క రాజు సెజ్జను యోగని , * ద్రను సురాళి 

వేడ వీడిన రాముడి + “వ్విధము తన్నె, బోలు నొక యలంకారంబు 4+ పూనె నవుడు. 

మ॥ అరవిందాసన ముఖ్య మూర్తులకు 'నా * ద్యరబై మునీం ద్రాళికిం 

దిరమ (ప్రాపకమె జగజనక మె 4 భవ్యంబు 'సేవ్యాంబునె 
ర జ యి రు 

నిరతా నంద మయంబునై మొస(గునా, నిత్యాత్మయే వచ్చి యీ 

నర రూపంబునలంకరించి కొన న 4 న్నా! తెల్బ శక్యంబొకొ ? 

తే॥ అమిత గో భూ హిరణ్య దా + నాదికములు, సజ్జనులకు వీదలకును *+ సరసులకును 

విరివిగా నొనరించుచు + వేద ధనులు, వినుతి సేయ రాఘవు(డు స్యం + దనమునెక్కె 

తే॥ గుండు బంగరు టిరుసును * వెండి చక్ర, ములును వజ మయంబులె + వెలయునడిమి 

భాగమును చుట్టు రత్నముల్ + ప్రజ్వలింప, రాము రథము మార్తండుని * రథము(బోలె 

తే॥ మంచి లక్షణములు సూక్ష్మ + మతిని తెలియ(, దగుజవంబుబలంబునం + దముమెలంకు 

వొలయ(బురుషార్హముల(బోలి + వెలయుతురగ, ములు జగత్స్రిభు కేరికి( + బూన్స(బడియె 

తే॥ అరుణ కై వడి నొగలపె + భరతు( డెక్కి, మోద బాష్బాంబుమి శ్రిత, + ముఖముతోడ 
కళను చేకొని రథ చోద + కత్వ మూనె, .నిరు దెసల నిల్చి శవలు చా + మరలు వీవ. 

చ॥ ఆమరిన పొందికంగలుగు 4 నందముచే నటు లయ్యెనేమొ ? శాం 

త మనసుచే( దలంచుటను * తప్పక యప్ప్బదు రొప్పె నేమొ?౭స 
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త్యము నెలు(గంగ లేము తగి * నట్టుల యయ్యెడు- గాకః యయ్యెడం 

దమి గొని చూడ నెల్టరుస + ధా 'యని మేషత దాల్చి( రిమ్ముగన్ . 

శే; జగములను పింస సేసి నా * శంబు గనక,. యున్నపొల సుదిండులపాటు 4 లొబ్బిడయ్యె 

నే.డె యని వేల్పు కూటంబు + నిండు వేడ్క, .నచ్చర్వల6 గూడినటియించె * నిచ్చకొల ది 

తే॥ పుర పృురంధ్రులు విరులను + గురిసినారు, పసిడి వలువలు రత్నముల్ +, విసరినారు 

రాము చెలువంవు సుధ((బ్రేమ. 8 ద్రావిరేమొ? వారి చే(తకు వేజేది 4 కొరణంబు? 

ఆ॥ తమకు గల వొసంగి + తాల్చినవియు నిచ్చు, వారి తీరుగాను 4 దారు(గన్న 

నారు లమిత మొసంగి * నార లఅందప్ప మేన గలుగు. సొమ్ములూడ + నిలిచినార్డు 

6|| నృపులు మద కరీంద్ర * నిదయంబువ లె జుట్టి, నిలువ ద శరథుండు + నెలవుకొన్న 

కూటమందు చేరె. + గోదండపాణి మే, రువును చేరు సూర్యు + రూపుదో (స. 

చ॥ వరదు(డు తేరినుండి దిగి , ప్రక్కూలలో . నిరుగేలు (పేమమై 

భరతుడు లక్ష్యణుండు. దయి 4 వాజంగొనన్ సముదీర్దులౌ "మునీ 

శ్వారుల కెటింగి తండ్రి పద + వంకజముల్, దల స్టోక్ర (యొక్క యం 

దజకును మేని యందము ను + దారత విందులు సీయుచుండ (గన్. 

సీ | పై నొక్క. ధనువును 4 వాలుగలను కింద, గలిగి పూర్ణేందు. మం 8 డలము( దాల్చు 

నెబ్బని సుమలత 4 యిం పైన స నకుట్యు, లములతొ ( దరిపై + నమరి తూర్పు 

చెసం బుట్టినదివోలెం 6 'దేజరిల్లెడు సిత, తొల, సుధాంబుధిం + దో6చి. మరల 

ధరణి నవతరించి 6 తరువాత. నొకమల, యొద్దం బుట్టిన దన + నొప్పి 3 పెండి 

తే మండపము చేర 'వేల్పులు + మగువ గాంచి, మరల రాముని గని సుధా + మథన వేళ 

బొడము లక్ష్మీ వెన్నుని మెడ( *, బూల మాల, వై చునా(టికంకెనుసొంపు + వజలె ననిరి 

తే॥ జగతి జనములకంటె ని + రరులకంటె, నాగలోక వాసులకంటె * నాణె ముండి 
జ 

వెలు(గు జానకి 'పెండిలి 4 విభవ మెల, వాత్సతికినై న వర్ణింప + వలను పడునే ? 

శే! ఇం ద్రు( డిం (ద్రాణీతో మింటి + కేగుదెంచె, భవుడు చనుదెంచె. దవిలి + భవానితోడ 

(బ్రహ్మయేతెంచె బ్రాహ్మితో + బ్రమదమంది, జానకీ రాముల వివాహ 4 సరణిచూడ 

క॥ వడుగులు వె దికులును పెను, కడలి కరణి జుటి రాంగ6 * గార్యంబును ప్రా 
రా ల 

వడువున నడప వసిము,డు, వడి నుపకరణములతోడ + వచ్చె ముదమునన్. 

ఆ॥ తండులములు పజపి 4 దర్భల నుంచి స్థా, నమును శాస్త్ర విధుల 4 నమర (జేసి 

పుష్పములను చల్లి + పూజంచి హోమాగ్ని, నిరవురొల్సి కార్య + మెల్ల జరా. 

ఆ॥ 'పెండ్రి వేదియందు + (పేమంపుం దోడగు, భూమిజాతతోడ + రామ విభుండు 

కూరుచుండ వారు + కొమరొంద, గలిసిన, భోగ యోగములను + పోలియుండ్రి. 
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తే॥ భ్రీపరు. డు లక్ష్మితో, వోలె,  జెలఃగి నీవు, సీతతో. గూడి భువి చిరం + జీవి వగుచు 

సమ సుఖంబుల ననుభవిం + పుమ యటంచు, జనకరాజు రామునిచేత , జలము విడిచ 

ర విప్రాశీరావములు వ, ర ప్రమాదా విజయ గీత + రవములు రాజేం 

ద్రప్రవరవంద్యులగు విబు, ధ ప్రకరాశీస్సుతోడ + దరఠములు' మొరసెన్ 

రే॥ చేలుపులు' కురియించిన * పూలవాన, పుడమిపతులు చల్లిన పైండి + పూలవాన 

తక్కువారలు విసరు ము 4 త్యాలవాన, గలిసి యాభూమి గగనంబు +, కరణి దోచి 

తే॥ రాము( డప్పుడు గ్రద్ద మం + (తము పఠించి, యగ్ని కొహుతిగాం/గ నౌ 4 జ్యంబు విడిచి. 

శానకీ మృదు కీసల హా వ్ర 0 స్త ౦బు తనదు, దీర్గ బాహువు చాంచి మో + దించి ప్లై. 

తే॥ తివిరి వో మకార్యము: తీర్చు. దీర్ష భుజుని, వెంట నగ్నిని వలగొను + వేళ గోల 

సీత మటు పుట్టు వునయందు 4 థీ జీవమును శ, దీర మనుగమించిన యట్టి థీ [క్రియను దోచె: 

చ॥ మురువగు కంకణంబు కక్రీయ + ముప్పురి రక్ష ధరించి యున్న య. 

గిరి భుజా(డున్ విదేహ జన + క్రీరిత కన్యయు హోమకార్యముల్ 
హరువుగం దీర జానకి న, యంబుగ, ద్రొక్కుచు సన్నెకంటి నం 
దిరవుగ( బూజలం గొని ర, హించు నరుంధతి( గాంచె (మొక్కుచున్. 

తే॥ చేయ(దగువాని( బూర్, గా ) జేసి సంత, సందు నొందిన మునులకు. * శా(గి తెలచి 

దశరథుని సదంబులకు స + దృక్షి(మొక్కి. సీతతోడ శ్రీ శ్రీరాముడు + చేరె మేడ. 

శే॥ చిందములు(మో సె, భరులు, * -చెలగె చేద, గోషి వెలసె శాస్త్రములు పె; కులు సఠీంప అ 

బడియె వందిమాగభనుతి * బలిసె సురల, కలకలంబులుమిన్నంచదె( * గడలి పొంగె 

డే కన్నతల్లి (పేమముకం3. + గడు" (బ్రియమున', దన్నుగాంచు కై కేయి పా 4+ దముల కెజ?గి 

జనని చరణంబుల శిరంబు + చా(చి మొక్కి. విమలమతి సుమిత్ర కడను + వినతు(డై న 

తే! ముగుర్ పాద పద్మంబులు + మూర్థ మునకు, భూషణంబులుగా సీత + (యొక్కునంత 

వారి. గని వార లుబ్బి రీ + వారిజాస్య. రామునకు మేటి తొడవుగా( * గ్రాలు ననుచు 

క॥ కొమిరెను గౌ(గిలి/గొనితమ. కొమరునకుం దగిన దార + కువలయమున నీ 
యమ దక్క-( గలదె యనుచుం, దమ మనములు కనులు దనియ + దడవిరి ప్రేమన్ 

క॥ ఆలవి యజ నిష్కములు వలు, వలు దాసీజనము నగలు + వర దేశంబుల్ 

వెలదుల దేవత యగు నీ, యలిశేశిని పొందు(గాక * యని యిచ్చి రొగిన్ 

కా॥ నీలాంభోనిధి( టోలు నొక్క కరుణో 4 న్ని ద్రాల్ది శాస్తాంబుధిన్ 

వేలం గాంచిన విజ్ఞ వొక్క_మమునన్ 4 బ్రేమాంబుధినో గొంచునా 

(శ్రీలక్షీం గల పూర్వపుం గలళవా ౪ ర్రిన్ శేషశయ్యాభమౌ 

లీలా తల్ప గృహంబు చేరె. బెను బా + ళిన్ సంభ్ర మోత్క_ంఠతోన్ 
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తే4 మీసమాసంబునం దుత్త .4 రానుషంగ, దినమునందు' సహగస్రాభి + ధేయ సింహు 

పెండి నడపి వసిషండు 4 వేద విధిసి, మంగళంబు వడ్తిల్లు హో + మంబు చేసె. 
ae © గా " 

తే నెపములేని విజయశీలి + నృపవరుండు, నాదు తమ్ముని చిడల + మోద 'మరల 
ఆత్తీ 

రాము తమ్ముల క్రితు మా + రాములేక, యనుచు నడిగినప్పుడ నిశ్చ + యంబుచే సే. 

తే॥ జనకుండు కుశధ్వజుడు (ప్రేమ + ముస నొసంగ, ఇలక్మకాఖ్యు:డూర్మిళను కే* ల్వకైభర : బ్ 
డుద్వహం బాడె మాండవి + నుత్సహించి,. కొనియె (శుతకీరి శతుఘ్ను+డను + గుజముగ, 

తే॥ అన్ని పెండిండు జరిగిన + యవల దశర, థుండు కూర్చియుంచిన కీరి + యొండువక్క 
M౧ | అందో 

దక్కు. రూపవస్తువులెల్ల * ధారవోసె(, గోరువారు కోరిన వాని, + గోరినంత . 

చ॥ నరపతి యిట్లు దానము లొ + నర్చి యమేయ ముదబ్ది మున్లి యే 
ర్పుజచిన శాస్త, విశ్రుతియు + దాఢత సంబును గల్లు సన్మునీ 

శ్వరుల( గుమారులం గలిసి 4_బాంధవ ధర్మముతోడ నుండ న 

ప్పురమున మెల్ల మెల్లంగసి + పోయెను గొన్ని దినంబు లచ్చటన్. 

22.” పలశురామ పటలము 50. 

శే సీశయునురాముడును సము + చితసుఖంబు, లొందుచుండ( గౌళికముని + డెంద మలర. 

గని యమోఘ వాక్యముల దీ + వన .లొసంగి, కృత మనోరథుండై హిమ 4 గిరిని చేరె, 

క॥ ఒకనా(డు దశేరథు(డు కౌ, తుకమున(బురి కేగందలంచి + తోడనె సేనా 

_ నికరమున కొజ్జ యిడి రా, జకులము సేవింప బయలు *.సాగె రథమునన్. 

చ॥ దిలియు(డు కోసలేశ్వరు.డు + బంధుర బాహు చతుస్తయంబు నా 
. నలువురు పృతులుం దమ.జ + నంబులతో. బరివార సంఘముల్ 

గొలుచుచు రొవిదేహ.జన + కూటము ప్రాణము వీడు దేహముం 
బలె ఘన దుఃఖవార్డి బడు + మార్గము వతైం గుతూహలంబుతో. 

తే॥ తండ్రి ముందేగ జనుల డెం + దంబు లెల్ల, దన్ను వెన్నంట నడుమను + తన్ను పోలు 

ననుజులుం జేరి రా మించు + నంద మొందు, జానకిం గూడి రాముడు + చనుచునుండె. 

చ॥ నడవ(గ నెమ్మి మున్నగు వ + న ద్విజముల్ కుడిపక్క వచ్చె న 

టడమను ముందుగా జనుచు + వెడము వచ్చెను వాయసాదు ల 

వ్వడువు (గ్రహించి దారి నొక 4 పాటి, నిరోధము గల్లునంచు భూ 

పుడు తన యున్నతంపు రథ + ము న్నిలువన్ సెలవిచ్చి యత తీన్. 

తే॥ ఒక్క దెవజురావించి + యన్న రూపు, నొతి పలుకు మనంగ నె + మితి కుండు 

భూవ రేణ్య: నటొక కొండ + వోలె వచ్చి, మంచువలె వీడి శుభమగు + నంచు. జలి*. 
టయ 

ఖీ ఊర్మిళాదులు మువ్వురును కుశధ్వజుని కూ(తులని మూలము. 
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చ॥ ఇరులను పొటిగదోలు జిగి + నెట్ట జడల్ గలవాడు గొడలిన్ 

గరముల( గల్లువా (డు నడ + కల్ గల మేరువు. బోలువా(డు'చి 

చ్చుర'లు కోను ల్లలా( డశని + యొస్పగు పల్కులవాడు మేలి. బం 

గరు మయమైన వింటి నెస + కంబుగ మూ(పున( గల్లు నాతండున్స్ 

తే! ఉదదిలో( (బభంజన హాతి + నురలు కలము, పగిది జగములు గడగడ *వడ.(క దిగ 
. ' . a 

జమ్ము లటులే స ంగీంచి + పొమ్మసిల , 'జలధీ లోలో నుడికి పొంగి + నీలుక దజ్బ్చ, 
ఎ pre, ) ళు 

చ॥ సురలు కొకొవికల్ వడ వ + సుంధర నింగికీ( బైన నిల్బనో? 

ధరణీ సమస్త జీవులను + దండధ రాననమందు చొన్ననో; 

ద్శురుసున నింగి గూల్చనొకొ? + దొడ్డ (వ్రణంబు ముఖుంబు 'వ్రీల న 

త్తురు క్రియ గన్నులం గనలు + దోచి వెలింబడ హేతు వేమొకొ? 

చ॥ సమరమె ముఖ్యవృత్తి గ భు శీ జస్లలి( గ్రాలు పర శ్వథా[గ్రధూ 

మము వినుగప్ప భాస్కరు.డు * మార్గ మెలుంగక రిచ్చవోవ సం: 

ద్రమున( గలట్టీ బాడబ.ము + దగ్రత మప్పర మంటి లేచి లో 

కములను బూది పేయు గమ 4 కంబున వే(డి వెలుంగు పర్వ.గన్.. 

ఉ॥ జొనువు లంటు బొపాంవులు + చా దిశ 'తొలువన్ 'వలంకులం 

దాని తుజింగలించెడు జ + ట్యాగము మిన్నున చెంగలింప న 

చ్చో నెలయున్ గనంబిడ' వ + సుంధర.తో యము-వహ్నిగాలి పా 

న్నూనముల్డె నళింప( (బళ + యోద్ధత రుద్రుని భంగి. బొంగుచున్. 

మణ చతు రంభోధి 'వఠీత భూతల మహో + సామ్రాజ్య ధౌలేయ డొ 

కృత వీర్యాత్మ్యజు( డద్ సృథూత్కట తరు; శ్రేష్టం బుదంచద్భుజా 

యత సాహున' సుశాఖమువ్ విదళన + వ్యాపారముం_ జేయు నా 

తత విఖ్యాత కుఠారమున్ గురు భుజ * సృంభంబునం బూనుచున్. 

తే॥ నింద నొందిన భూలోక + నృపకులంబు, నిరువదొకమాటు ఖండ్ంచి + నియతి, బాడ్ 

పౌలమునందలి కలుపును + డొల(చి రక , నదుల నొంటిమె మును-గుబె + టిదపుజెట్ 
అపో రం యు లి 

ఉ॥ ఓరుపు రూపుగొన్న క్రియ + నొఫ్సు తపంబును నుండు నగ్న నా 
నీరస గల్గువాండు తన , యెటైదురన్ బుయిలోడి ప్రక్క_కున్ 
దాటు కుమారుపై (గనలీ, దొర్చితు(డై విహగా€ యిమ్ముగా( 

దూజెడు నట్లు కొంచమల. + దొల్చిన ముల్కు లెజీంగి నట్టి/డున్ 

తే॥ ఛరణ్ధరములు [క్రుంగ సం + ద్రములు పొంగ(, జేయు వల(తి భారవు. డట + జేరునంత 
a) 

నరుదుగా రాము( గన్న య + న్నరవరుండు, కఠిను రాకకు గత మెబుం గక తపించే. 
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శే॥ సేన భయపడి తడబడి 4 చెదరి పవ, బొమలు .ముడివడ ( గనుల నీ, ప్పుకలు రాల. 

బిడుగువోలె గర్జించి గం ౪ వీరు డైన రాము చెంతకు వచ్చె భా, ర్షవుండు "కడ6క. 

చః అతులిత భక్తి, సంభ్రమ న 4+ యంబులు తొల్క(గ జామద గ్ను్యు నా 

&తిపతి యాతిధథేయము ర + చింప(గ డాసి తదీయ పాద సం 

గతముగ శీర్షమూన్నినది + గందిడ కగు లయాగ్ని( గ్రక్కుచున్ 

దత భయద సితిన్ సుగుణ + ధాముని రాముని గాంచి యటనున్. 
షు ae) 

చ॥ ,ఎటు (గుదు భగ్న మెన గ్లిరి * జేళుని చాప బలంబు పూర్వమే; 

యెటు (గగ గోర్ వచ్చితి మ 4 హీశ్వరపుత్ర కః యంగదంబులన్ 

మెజసెడు నీ భుజంబు బలి + మిన్ మునుత్ష త్రయ కంఠనాళముల్ 

తలి(గిన మద్భుజంబుల( దొ + లంగదు తీటయు రా. గతం బిదే. 

చః అనవుడు భూపు? డిట్లను భ ౪+ యంబున నుల్లము (గుంగ ధారణిన్ 

మునుమిడి గెల్చి తిచ్చితివి , పొందుగం గశ్యపమౌని కో మహో 

మునివరః నీకు లెక్క యె (త్రం మూర్తులు; మర్తులనంగ నెంత ? ఈ 

తనయుడు నాదు జీవములు * దస్పక ని న్నభయంబు చే(డెడున్. 

చ॥. చెడుమతి ( బాపకర్మ్యములు + చేసిన దుష్టులు వధ్యు లౌదు రీ 

బుడుత ముదాతిరేకమున + బుద్ది చెడం “గొఅగామి చే సెనే? 

పుడమి బలిన్టుతో ( దవిలి 4 స్రోరిన ( గీరి లభించు గాక యీ 

బడుగులతోడ బోర బల + వంతుల శవ ఫలంబు గాంచునే?. 

ఉ॥ కొమ్మని భూమి క శ్యపున + కుం దయచేసి జగ(త్రపాలక 

త్వమ్ముభరింప వీడిన కృ + పొకరః వీడుమ యిట్టిచేంత నే 

మమ్మున మానవావళిని + మానుగ౦ గాచెడు ఖేండ్రపట్ల( గో 
పమ్మును మాని తీవు పిద + సన్ వహియించుట "పాడి యౌొనొకో?. 

చ॥ పలువురు గేలిసేయ నొక + పక్షము నూని గురుత్వ మొందు నా 
బలము ఫలం బొసంగునొకొ? పాడియె యయ్యది? ధవ్మపద్దతిన్ 

నిలిచి వహించు నయ్యళమె 4 నిర్మల సత్వ మనంగ నౌొస్సు; శూ 

రు లనంగ6.దగ్గ వార లొక + రున్'బఐల మందురె దీని నెయ్యెడన్ ?. 

చః వగతుఃడు కొడు వీ డితని * _పాజము వోయిన( జుట్ల పక్కా ముల్ 

వగగొని పౌరులున్ మిగుల , వందురి ర ల్లరు 'వెంబడింప నే 

నెగులున జీవముల్ విడుతు , నిక్క్ఞుముక్తీ ౦కరు నన్ను నాకులం 

బగులక కావు మూర్యవర! , యంజలితో శరణంబు చే(డెదన్. 
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చ॥ అని యిటు వే(డు కోనల జ_+ నాధిపు పల్కూలు లెక్క సేయకే 

కనుల మిడుంగుటుల్ చెదర. 4 గట్టలుకన్ వడి( దేజీ చూచి రా 

ముని కడ కేగ( (బాణములు 4 మొ త్రము రావులు దప్ప మించు: గాం 

చిన భుజగమ్ము రేవ బతి 4 “చేయస,దెయ్యది. లేక యుండ(గన్; 

శే॥ మాని యగు దశరథు( డిట్లు + మతిచెడంగం, చనకు నాగతి కానుంట + దలంప లేక 

గె రామునితోడ భథార్లవుండు. 
౧ 

హర ధనువు బలహీనత ' 4. "నందు' చరిత, పల్క6వెడ6గె 

జే॥ మేరు సారంబు'దినకరు( 4 గేరు కాంతి, పాటవము బై ర్రథమును వీలు + వంగరాని 

చేవ గల రెండు విండను + చేసె మున్ను, తేర్చి విశ్వకర్మ యనెడు 4 దేవ శిల్చి, 

తే॥ ఒక్కుచాప ముమాపతి 4 యొగి (గ్రహాంచా, రెండవది త్రివిక్రముడు వ + రించికొనియె 

నేయ దా రెంట మిగుల బ + తీయ మనుచు (దిద వలందటు చేరి విః రించి నడుగ 

కళ జలజాసను (డును వేల్పుల, తల(పు ఘనంబనుచు( దలచి * తగ వొక్క-టి వా 

రలకు. బొడమించి యాధను, వుల. గొని కడు నలుక. బెద్ద * పోరంగం జేసెర్. 

'తే॥ ఇరువురును రెండు చాపంబు 4 లెక్కు వెట్టి, జగములెల్ల నిలుక దప్పి + బిగడుగుడువ 

బవర మొనరించుచుండ( గ + పర్తి విల్లు, చేవ చెడుటయు( గని మది; శివుండు కినుక. 

డేగ మరల. గలనికిగడ(గ ని: ర్లరులు నడుమ, నిలిచి వారించి రంతట 4 నీలగళు(డు 

తన శరాసన మింద్రుహ సృమున నునిచె, బుచిక ముని కిచ్చె. దనవిల్లు + శ్రీవరుండు 

"తే॥ బుచికు. దొసంగె మా తండ్రికి * ప్రియముతోడ, నతడు నాకిచ్చె నీవింటి + నమర నీవు 
వంచిశేని నీ సద్భకు లె + * వ్వరును లేర, నేను సీతోడి యుద్దంబు 4 మాను వా(డ. 

చ॥ మొదటనె చేవ వో యినది + మూలను ప “డది త్రవ్పు వట్టి ప 

టు దొల(గి యున్న దానిని పు 4 టుక్కున: a దుంచుట దొడ్డ వేతయే? 

సదరక దీని నెక్కిడుము + పాయదు ప్రాంత చలంబు నామదిన్ 

మదిమది నున్న శాంతనిధి 4 + మజ్జనకుం బొరిమాల్బు దుష్కృృతిన్. 

చ॥ ఇరువది యొక్క మాజులు మ + హీతల మెల్లను చుట్టి రాజుల కా 

దరమిడి గొడ్డట న్నణకి + తద్రుధిరమ్మున శాస్త్ర పద్దతిన్. 

జరపి పితృక్రయల్ పిదప + శాంతి వహించితి నీడ్చి కొల్వ మా 
యురె పిడి దక్కు వౌదు; మది + నుత్తల పెట్టితి విట్లు బాలకా: 

చ॥ కల(కుల గెల్చి యిమ్మహిని + కశ్యపమౌని కొసంగితిన్ విరో 

ధుల కుల మార్చితిన్ గొలంది 4 దో (పని పెందడ మాచరించితిన్ 

దిలువిడి శూలి చాపమును + భగ్న మొనర్చిన (మోత నా శ్రవం 
బులః జొర. గిన్క వచ్చితిని +, పోటరివే నిది పంచుపోరెనన్. 
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చ॥ అనుటయు మందహాస రుచు + లానన మందొక శోభ గూర్చ న 
''య్యినకుల వీరు. డిమ్మనుచు + శ్రీని ధర్మము. గొంచు జామద 
గ్ను్యుని ' హృదయంబు భీతిమెయి(:* (గుంగ స్వదో ర్పల. మొప్ప వంచి కో: 

పను( డగు మొని,గాంచుచు న + పార కృపారస ధాము(డిటనున్ ,. 

ఉ॥ రాచకులంబు మాలిచిన + రక్కసి వై నును మేటి బోడకుం ' 

'దోంచి తపస్వి 'వేషమును 4 దొడ్గితి “సాన 2 పధింప(బూన నౌ. 

రాచము నాకరంబున( దొ + అంగిన నూరక పోవ దింక నీ 

వే చెపుమా బిరానే గుజి + యెయ్యది దీనికి( జూపుమా యనన్ 

చ॥ ఎటు(గ కొసనర్చు దోషము స, హొంపుము కావుము దేవదేవు(డం 

చెజి(గితి నెల్ల ప్రాణులకు + నీశు'డ వాది వనాది వెన "నీ, 

కుజవు(గ నిందుమౌళి ధను +, వుంకువ సేయగ నెత్తునంత లో 

విబుగుట యబ్బురంబె? యది 4 వెడు5( విటుట కేని  చాలునే ? 

తే॥ పరుష మోహన! నీవిటు + భువన రక్ష, పొంచి నవతరించుకతన( * బొందె జగము 

నెమ్మదిని నే నొసంగిన + నీదు విలు, నీ బలంబున కుజవు గా * నిదియె సుమ్ము 

శే॥ కూర్చు నాశుగమ్మునకు నా + గొప్ప తపము, నాహుతిగ నొసంగితి నన 4+ నపుడుచేయి 

వదులు విడువ నస్ర్రం బేగి + పరజరాము, తపముపూరి వారుకొనీ య + తృణిన మరలె 

శకే॥ నీల జీమూత నిభ గాత్ర: + నిగమ వినుత, పాత్ర! పరిశుద్ద సుగుణ చ +రిత్ర। నీవు 

తల(చు కార్యంబులొన (గూడ 6 + గలవునాకు, సెల వెయనిభార్గవు(డు (యొకిా తల(గెనచటు 

_శే॥ అంత రాముండు పంచేంద్రి, య [క్రియాలి, తొజ(గి సోలిన తన తం|డ్రి( థీ దటిసి తడవి 

(మొక్కి- దుఃఖ సాగరమున 4 ముని(గియున్న, యతనకిం జూపె సమ్మోద 4 మనెడు వేల 

ఆ॥ తెలిసి తేటి వంత + దొల(గ నిబ్బరమగు, నుబ్బు గలిగి లేచి + యుర్వివిభుండు 

అరిది దుఃఖ జలధి 4 దరి.జేరి డరిలేని, మోద వారిలోన + ముని(గిపోయె, 

అ॥ కటికి పరకభకురాము + కార్ముకంబును గొని, యతని నోర్చి నిలుచు + నఘ విరాము 

రాము నలమికొని శి + రంబు నూరొని సమ్ము, దా(ప కుంభ వారి * నాడ. జేసె 

చ॥ నయమున( బిన్ననా(టనె యొ * నర్చిన యద్భుత పొరుషోచిత 

క్రియల జగత్రయం బొకప 4 రిం గనుకించినం జేయ(గూడునే ? 
అయమనయంబులం జలుపు * (ప్రాణులకుం దగినట్టు సీత (డి 

మయి మజుమె యొసంగెడు ర * మాపతియే యని యెంచె నెమ్మదిన్. 

-తీ॥ విరుల వానతో వచ్చిన + విబుధులందు, వదుణు.( గసి కూర ఘోర చా + పంబుగాణు 

చుండుమని యిచ్చి తన వార + లుత్సహించి, బఐళయ రాము? డయోధ్యకు 4 చ్చిచేరే 
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శే॥ చేర (ప్రీమంబుతోడ వ + సించుచుండ, దశరథుం డొకనా(డు మో 4, దమున భ్రరతు, 

గాంచి దై వవశమున ఘ * టించినట్టి, విషయ ముక్కాటి దా చిలి + పింప(దొడి6గె. 

శ్రే; తనయ! నీ తాత. కేకయ + ధరణి ధవు(డు, నీన్ను చూడ. గోరినవాడు+ 'నెమ్మితోడ 

పోయి రమ్మని యానతి 4 సేయ నతడు, మంచిదని తండ్రి చరణ ప + ద్యముల 'కెజంగి. 

లేళ మొనసి రాము పాదములకు 6 (మొక్కి. యతని, కన్న వేటు (ప్రాణంబు బే 4 కున్నకతన 

ప్రాణముల వీడి గాత్ర మ + వ్వలికి( బోవు, విధిని భళతుండు రాముని + వీడిచసీయె 

శే॥ మేనమామతో భరతు(డు + మేనితోడి, నీడవంటి శత్రుఘ్నుండు , తోడ రాంగ 

స్యందనం బెక్కి- యేడు వొ * సరము లరిగి, యరయ సొంపైన కేకయ + పురము చేరె. 

చ॥ భరతుడు చన్న సిమ్మట నృ * పాలు(డు థంయ్మపథంబునన్ జనుల్ 

జరుగ6గ దగ్గ పద్ధతిని 0 సత్పరిపాలన సల్పుచుండ (గా 

సురల మహ తష ఫలము 4  చోద్యము గావున మిక్కు-టంబుగా 

జరగిన దెల్లం దెల్పెదము + (శ్రద్ధమెయిన్ వినుండీ మహాత్మకుల్ . 

బాలకొండము స౦పూర ము. 
౬3 

శ్రీ రామచంద్రార్పణమను. 

ళ్ 



అయో ధ్యాకాండము. 

1. మంత్ర పటలము 00, 

పీ గ్రాంజు రెండవ .భార్య , రాముని పినతల్లి, కుబయోొ మంధర 4 కొడిమ సేయ 
రాజ్యంచు వీకి య + రణ్యంబు సేరి స, ముద్రంబు దాొ(టి స + న్యుని సురేంద్ర 

మానవావళి యిడు + మలు తీర్చు శ్రీపాద, ములు గల (శ్రీరామ + భూవరుండె 

మూల (ప్రకృతి దోంచి, భువనంబులందు వ్యా, పింబొందు పాంచబౌ 0 తికములై న 

తే॥ జంగమ స్థావర పదార్హ + సమితి యందు; మేను ప్రాణముల్ ప్రాణవి + జ్ఞానములును 

గూడియున్నట్లులో వెలి. థీ గూడియుండు, నాత్యయనిపల్కు-చుం డ్రు మ, హాత్యులెపుడు 

తే॥ రాజవర! నీవు భూమి పు త్త౦కున, కొస(గి, దుష్కరతపంబుసేయంగ. * దొడ (గ (దగిన 
కాల మిదియని చెవింజేరి ‘ లీల దెలుపు, కరణి జెవిమూలమున నర 4 గాన నయ్యె. 

శే ప్రాణికంటకు (డై న, రా + వణ్బు(డు సేయు, పాపఫల మపు పలితమె + వచ్చిచేరె ర న. 

నన(గ నరసిన నరపు న 4 రాధివరు(డు, ముకుర మందున నొకనా(డు + మొనసికాంచె 

ఆ॥ శంఖ కాపహాళొది 4 శ బ్రంబులంభోధ, “లీల మొరయ. జామ + రాలు బెరయ 

మానవేశ్వరుండు + మంశ్రాంగ సభ కేగె, మనము సంచలించి 4 మల(గుచుండ. 

ఆ॥ ఏ(గి పిదస నృపుల + నెనలేని చుట్టాల, సంగడీండ్ర( (బ్రేమ + సాగనంపి ప 
యొనర జగము(గావ + యోగనిద్రవహించు, విషవన(గ నొంటి + వెలసియుండె. 

ea 

ఆ॥ పూర్ణచంద్రు(బోలు 4 ముకాతపత్ర మా, కసమునంట విభుత( + (గ్రాలుభూపు. 

డమర గురునిపోలు + నసదృళ మం(త వృ + ద్దులను సభకునంత (6 + విలువ (దనిచె. 

తే॥ అవని విభునకు రకచే + నాజ చేత, దెవమనుచు భావింపంగ. + దగిన వాండు 
. రః Cn 

మూరులందున నాలవ + మూరి యనగ. దగు వసిమ(డు రాజ స + దస్సుచేరె. 

సీ॥ వంశమూలంబై న + (ప్రాంతదనంబును, విద్యానవద్యత + వెలయువారు 

కార్యఫలంబును + కడు చెడు గొనరిన, మాధ్యస్థవృత్ని నే + మజనివారు 
కోసాదులం దెగ( + గోసి కడిందియోౌ, సద్దర్మ' పద్దతి + జరగు వారు 

జరిగిన యదిగొని 4 జరిగడు దాని నూ, హాము సేయ (జాలు కు + శా(గ మతులు 

తే॥ అదియ( గర్మానుగుణముగా + నైనదైన, మార్చందగు పట్టుదలగల + మాన్యగుణులు 

కులమునకు ననురూపమౌ 4 గుణముగలరు, *చమరమృగమును పోలుమాళ నముగలారు. 

* ఒక వెండ్రుకయూడినను ప్రాణము విడుచునది చమరమృగము. 
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ఫీ॥ తపణంబు స్థలము సా + ధనమును చదివిన, మన్నెనీతి యెజింగి + మసలు కారు 

దై వాను కూల్యంబు 4 తగు సూక్ష్మమతిచేత, నేటి(గీ ధర్ముపు వృద్ది + పరచు వారు 

సళ్స్వభానంబు య 4 ళస్కరకార్యంబు, గలిగి రాడ్భాగంబు( + దెలుపు వారు 

రాజు కోపించిన. + బ్రాణంబునకు( దెగి, కష్టమోరిచి నీతి. + గజపువారు 

శే॥ సర్పథంబు తొలంగని ౪ న్వచ్చగుణులు, తెలియ( దగ్గ త్రికాలముల్ + తెలియువారు 
నాయకునకు మేల్కీ-డుల + పాయలరసి, వై ద్యు(బోలె హితంబునే + వలచువారు, 

'తే॥ మించినెంజిలి (ప్రభు సంక + మించినపుడు, మొదలి పుణ్యఫలము(టోలి * యొదవువారు 

వేలకొలది వారై నను + విభుని హితము, పట్లనై కమత్యంబున( 4 బిర(గు వారు. 

తే॥ మాటయెన్న (డు దప్పని 4 + మపొత.మతులు, కొల శకుచుండు సంసద్వృద్ది + * కలుగువారు 

పొరలుచుండు నలలు గల 4+ కరొధిదోలే, వచ్చి చేరిరి మంత్రాంగ 4 భవసమునకు. . 

తే, చేరి విమల విజ్ఞాని వ + సిష్ట మునికి, జోతయొనరించి తమ భూభు + జునకు (మొక్కి. 
తగిన గద్దెలపై గగమం 4 బుగ వసించి, యుచిత వాక్యజ్ఞు కనికర 4 మొంది రంత- 

ఆ॥ ఆజి వారి మోము + లనువొంద నీక్షించి, చెప్ప(దల(ు నరిది * చెయిది గలదు 

నాదు బుద్దింటోలు + నయగుణ విదులార। విను(డిసావధాన +, మున నొకింత. 

ఆ॥ ఇన కులందు వారి 4 యింప్రైన నడవడి, నించుకేని కొటి(త + గాంచకుండ 

మీసహాయ శ్ర శీ గ్ మేదిని ' నఖువది, వేలయేండ్లు మెజసి + యేలినాండ 

'తే॥ కొమిరెలకు నేల్లం దొడవగు + క్రొత్తడి తన, మమరం(బేమ యొప్పార ధ + ర్మము దలిర్ప 

జీవకోటికి హితమునే + చేయుచుంటి, నింక నా జన్మమున కిత + వెంచినాండ. 

ఉ॥ కోరితంబుకై తెరువు + గూరుచు ముప్పును గన్నయేను భూ 

భారము సర్పరాజ కుల + పర్వత దిగ్గజముల్ విరామ మిం 

పార(గ నొంద మోచితి న + యంబున నవ్విధి మూవ(జాల మా 

వారలు పోయినట్లి పెను +, బాటనె పోయెద మోకమంద (గన్. 

చ॥ అమల మనస్కులై జగతి + నంతయు నేలిన మాకులంబు దీ 

పములగు పెద్ద లిప్పుడమి + భారము పుత్త్ర్రలు మోవ వీడి దు 
రమ విష యేషణంబులు తొ, అంగి నశింప(గ ముక్తినొంది రా 

క్రమమునే యేను పూనుకొన( + గా( దలపెట్టితి నిక్కువంబుగాన్ , 

“గ్ర॥ త్రిజగముల( గల యరుల దో + రిచినయేను, దొంగలం బలె దాగి యొ + దుంగు కామ 

ముఖ మనశ్శత్రువులకు నీ + ముదిమి యందు, వెజచి నడ పీన్లు కరణి జీ + వింప(గలనే? 
శే॥ అరుణ కిసలయ మృదుప ద 4 మైనక్రై క, కోలగొన దళానువ , రధికులను కూర్చు 

నాకు మానస భూతందబు + నడప్పనె దు. శేరులను గెల్చుటన దొడ + దియే తలంప? 
(an a ” 
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మ॥ చతురంగ ప్రతివీర సెన్యమనిలో + జక్కాడుచుం జావరే - 

నతుల జ్ఞానము నొందరే' నఖిల సౌ + ఖ్యంబుల్ విచారింప శా 

శ్వతముల్ గావని. వీడరే నమల వి 4 ద్వద్భానులం జేరి సం. 

సృతి విధ్వాంతము - (టరేని యగునే 4 చేరంగ, గ వల్యమున్ 

"కే॥ ఎన్న జాతస్య హిథ్రువో + మృత్యు” వనెడి, నుడిని మజచుట కంటెను + చెడుగు గలదె? 
యొనర సన్నా్యస .మనుతెప్ప + యొప్పదేని, జననమను మహాంబుధి దాట + శక్యమగునె? 

'తే॥ మహిత సన్న్యాసము తదీయ + మార్గమందు, బంధువగు నెజుకయు నను 4 పక్షయుగము 
దొరయునేని జనన మను + దొడచెజను, కడచు కంచె నింపగుగొప్ప + కార్యమేది. 

టె 

చ॥ అరుదగు మేలనం దొడరి + యవ్వల నెవ్వగ నించు నింద్రియా 

వరణ సుఖంబులై న నయ + వంచక శాత్రవవర్ష 'దుష్కృతుల్ 
. వెరవున నీ.గి మోక్ష రమ(6 + బెంపున( బొందంగందృష్టంజేసి తొం 

'దరపడు డెందమందున హొ + తం బగునే యిల నెండమావులున్? 

&॥ ఏలితి మీరు తోడుపడ + నిద్దర. బద్దతితోడ సత్కుృతుల్ 

పోల(గ6 జేసితిన్ యశము *.బొందితి. నీజననంబునందు నా. ' 

కీ లలి సాయపడ్త సుహృ ౪ దీశులు మీరలు-భాఎ జన్మసౌ 

ఖ్యాలికి నీట్టులే "తగ స +, హాయులు గండిదె :మిము ( వేండెదన్. 

చ॥ నెగడిన పాపముల్ తొల(గ + నీఃగు. తలం పనుకంప నింపు పెం 

'పగు తపమొప్పుగా( జలుప + నయ్యెడునేని యమర్చియుంచు తీ 

పగు నమృతంబు వీడి విన + మర్మిలి( ద్రావుట పోలు నొక్కా? బల్ 

వెగటుగ( దో (చె నాకుంబృథి 4 వీభర సౌఖ్యము లుల్హమందునన్. 

త॥ భద్ర గజము మీ(ద( + బరవు చికిలి పీలి, కుచ్చు లమరు వెల్ల * గొడుగు నీడ 

సతము గాదనంగ ౪ సహియించునే చాల, కాల మనుభవించి + క్రక్కుకూడు. 

తే॥ చిర మపుత్త9క చింతము + చ్చిరుచు-నుంటి, రాముండాచింత దొల(గించె 4 బ్రాతి నించి 
యింక నాతండు కష్టింప + నేను జీవ, యాశత్ర(గడతేర్చుకొనుమార్గ , మరయువా(డ. 

తే॥ రణమునన్ మరణింప(డు + రామ తండ్రి, వార్హకం బొందియును ధర్మ + పథమునుండి 

సన్న ్యసింప(డన్ వౌ రసం + జనన మొందు, పిదప బుట్టలే దనుకంటె ౪ వేచెయగునె? 

చ॥ ఇరవుగ జ్యేష్టపుత్తు9 ( డుద + యించెను జానకి యన్ రమా సత్తీ 

వరణము కన్నులార. గని *+ బంధుర మోదము నొందినట్టి యే 

నురవుగ మానినీత్వమున + నొప్పిన భూ వనితా వివాహాముళా 

జరపి మదంతరంగమున ౪ సంతసమెంతయు నొంద నెంచితిన్. 
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కే॥ భూమిదేవియు శ్రీ దేవి + (ప్రేమతోడ4 జేర గోరు నాయకుని వి, శిష్ట మైన 

ప్రాణముల(బో లె బొందు త + పః ఫలంబు దామసింప( జేయుట నాకు. + దగవుకాదు 

ఉ॥ రొన సమస్త రాజ్యమును థి (గచ్చణ రామున కొప్పగించి' య 

డానము వీడమిన్ విడని + జన్మ పరంపర వీడ(గోరి నే, 

గానకు( టో(దలంచితిని + గాఢ తపంబొనరింప, నింక మీ, 

మానిత భావముల్ దెలుప + మక్కువతోడ 'వినంగం గోరెదన్ 

కే. దశరథుం దిట్లు వల్క_(జి *త్స ముల నుండి, పొంగి పొరలిన యుత్సాహ 4 పూర్ణులయ్యు 

మంత్రు లవనిపు నెడ(బాటు + మది, గలంప (6, (గేపు జంట కడలు గోవు, (క్రియ, నలంగి. 

తే॥ అట్లు కుంది వేజేదియు + నధిపు హితము, లేమి భూమి. (బ్రాణీతతికి , రాముంటోలు 
నుత ములు లేమి. విధి బలం ౪ దుల్లములను, వంచ నెట్ట “కేలకు సమ్మ 4 తించినారు. 

శే॥ నలువ కొడుకు వసిష్టుండు + కుల హితుండు, సచివుల తలంపు' పుత్త వి; శ్వాసము గల 

"తండి తల/పును లోక హి + తంబుందలంచి, తా(దటస్టుడె యిట్లని + తనియం బలికె. 

ఉన్న తొల్లిటి నీదువంశ గుణ 4 ధూర్వహు లందున రామువంటి స 

తృ ల్లజు( గన్నవారెవరు '? 4 తద్ జ్ఞా(డ సీకిది' యు క్రకార్య మే 

యుల్లమునందు మిక్కిలిగ + యోచన చేసియె నిశ్చయించి తీ . 
వెల్ల విధంబులం దల(ప, ౪ నియ్య దె-చేయంగం దగ్గ దియ్యెడన్. 

ఉ॥ పున్నెము( గూర్చు జన్నములు ‘ .పూరి-గ6 జేసిన రాజచం(ద్రమా! 

యెన్నం దపంబు సేయ(దగు + ద్నేడ్రెల నీవింక నీదు పుత్తు(డున్ 

నిన్ను దొఅంగ।' గాంచి ధర *ణీ తరుణీ. మణి యంధురాలు కా 

దన్న తెజంగునన్ బృథివి 4 నంతయు నేల సమర్హుండే చుమీ. 

చ॥ తగవొక రూపుదాల్చి యవ + తారము నొందిన దంటకం బె "వే 

గ నొాకయర్త మెత్తి యను 4 రూపముగా వచియింప( గల్లునే ? 

పొగడిత కెక్కు.. పీవిజయ 4 భూషణుండెల్ల సృజించి కాచి "త్రం 

Ma నొనరించు నమ్ముగుర కార్యములన్ సరిదిద్దు వా(డగున్. 

చ॥ స్టిరగుణ దీరః లక్మియగు + సీతయు భూమియు నింక నీత (డే. 

యురవగు ప్రాణపంచకము + నొప్పిన తోడని యెంచు రాఘవుం 

డిరవుగ స్వీయ జీవముల + కిష్ణుండ యంట వృథా [వలాప మె 

ల్లరకు (బియుండు తన్నుగని * లాలన చేసిన నీకునుంబలెన్. 

ఉ॥ రాజవరేణ్య।ః రాముని తి + రంబగు నామము (ప్రాణికోటికి న్ 

దేజము (గూర్చి దుఃఖముల( + దీర్చుకతంబున విప్రులాదిగా ' 
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భూజనముల్ దలం(తు తమ 4 పొందిన ధర్మబలంబ యంచు. వి 

భ్రాజిత కేర్తిశాలిపయి*, బ్రాంతిని గూరిచి యేల 'చెప్పంగన్? 

పీ కీ ర్రిమీఖీన జాన + కీ దేవి యంటి మా, భూదేవి కంటెను + పొడువుగలది 

క్రలుముల జవరాలి + కంబ. గాత్యాయని, కంటు సరస్వతి + కంచు దొడ్డ 

ఢ్రీరాము( డంటిమా + సీతా కటాక వీ, క్షణముల కంచెను + శాంతపరుండు 

నేర్చిన' వారలు 4 నేర్వని వారు (తౌ, వెడు.నీటికంటె జీ + వితము కంటి 

తే॥ మించి నీజ్యేష సుతునె (పే + మించు వారు, నర సురాదుల యిడుమ ల 4 ఇంచి కాచు 
లి . |... 

వారు రాముకంటును గొప్ప + వారు లేరు, కాన నీకు దపముగాక + కలదె వేలు? 

తే అనుమునీం ద్రు పల్కు-లు విని + నంత. దండ్రి, కన్న నా(టికంబ భవుని 4 కార్ముకంబు 

విజుచు నాటి కంటెను భృగు + పీరు గెలుచు, నాంటి కంటెను గొప్పయా + నంద మొండె 

హ్ అట్టి సంతోషందు 4 నందిన నర “తి, కనుల నానందా(కు + కణము లొలుక. 

నమ్ముని పాద ప + దమ్ముల కెబి(గి మౌ, నీంద్ర యింపుగ వచి 4 యించితయ్య 

మీదయచేతనే + యీదాసు( డీభూమి(. దొల్ళె రామున 'కది + తగకయున్నె? 

యుత్సాహమున హిత + ముపదేశ మొనరింప, మద్వంశ్యు లగు పూర్వ' 4 ' మనుజపతులు 

తే॥ ఆభఖిల కకుబంత విశ్రాంత. 4 యశము (గనిరి, వేలుములు లెక్క-కును మీజీ 4 వేల్చినారు 

గురుతరంబగు తమదయ + గొంటి మింటి, మింటినంటితి ధన్యత 6 గ్ గంటి ననియె. 

తే॥ అంత నెంతయు నంతయు 4 మంతు సలుప(, జాలు మం।తులు మొగముల 4 జొడ ద్రాసి 

చూప నింగితజుండు రా * జునేకుం దగు సు, మంత్రు. డిటని పలికె న + మస్కరించి.. 
(వ్య ౧ 

ఆ॥ రాము(డొందె రాజ్య + రమ యను ముదము మీ, సన్న్యసించు వార + సమయజేసె( 
దల(గ( దగదు పూర్ణ * ధర్మ పద్దతు లి(క6, దగవు కంచు: జెకుగు * ధరణి. గలదె? 

ఆ॥ పోరులకును రాజ + వరులకు మునులకు(, మం(త్రులకును భేరి , మది ధ్వనింప 

జ్యేష్ట పుత్తురాజు( + జేసి నీమజు జన్మ, హితము చూచికొనుము + నృపళళాంక! 

“తే॥ అను సుమం (శ్రుని పలుకుల 4 కత (డు మెచ్చి, రామ పట్టాభి పే ఎఇకపూ * ర్వకము గాగ 

దక్కినవి యొనరింప్ప(డీ * తరుణ. మంద, యౌవ వడినేగి రాఘవు + నిటకు( దెమ్ము. 

ఈ॥ అని దశరథు( డాడ(గ నా, తని పదముల కెటి(గి విమల + తత్సరుడై యా 

తని మదిబో లెన్ వైళమ, కనక రథము. గొనుచు రామ కడ ౦ జనియెన్. 

శా లోకంబుల్ వశ మైన చందమున, టొ, ల్చుం గాంచి యుప్పొంగి య 

_ స్తోకామోదముతో సుమంత్రుడు వడిన్ + జొ తెంచి సౌధంబునన్ 

భూకన్యా మణితో (బ్రియానుజునితో ( 4 “బొంగార భాషించు రా 

మాకారామృత మానె నేత్రములతో. + నానందో సంపూర్జుదై, 



450 కంబరామాయణ ము. 

మ॥ కని కై మోడ్చి రఘూ త్తమా! కలదు వే + గం గార్య మొక్కండు ర 

మ్యని మీతం డ్రి ముదంబుతో ( విలువ 'న.* న్నంపంగి నేతెంచితిన్ 

బనుదెండంచు వచింప రాము(డు వడిన్ + సదృక్తిమై లేచి స్యం 

దన మెక్కెన్ వెను "మేను మొండు కుధరేం + ద్రం జెక్కు. చందంబునన్ 

చ॥ తొడరిక దుందుభు లొరయ( + దోయజ నేేత్రల కంకణం౦బులున్ 

సడరి ధ్వనింవ గోరికలు + సాగ నటంచు సుపర్వు లార్వ( బూ 

ముడి గల చంచరీకములు 4 మూం.గుచు సందడి సేయ; దేరిపై 

వడివడి నేగె రాఘవు(డు + వారని(పేమము తొల్కరింప(గన్ 

ఉ॥ నిండెను వాద్య ఘోషములు + నిండెను మంగళ గేయ నాదముల్ 

నిండెను మారు తూపులును + నిండెను శింజీని (మో(త పెల్లుగా 

నిండె( దలంపుల న్నదులు ౪ నిబ్బరపున్మది యానక ట్లగా 

నిండెను సిగ్గు వీడి హరి *, ణీ తతి నాం దరుణీ వితానముల్. 

ఉ॥ కుండల కాంతితో విరియు 4 * క్రొవ్వెద రోడుత ( జంద్రశాలలున్ 

మండిత గేహళీ తతులు 4+ మానిత రీతిని పూచె. దామరల్ 

గండెలు రక్రసికమగు 4 కత్తులు కుంతములున్ ద్విరేఫ ముల్ 

నిండి (భ్రమించి నిల్వ జిగి + నెక్కొ_న( బూచె. గవాక్ష పంకులున్. 

తే॥ నిండు జాబిల్లి వెలుగొందు + నీరదంబు, వంటి రాముజొమ్మున విరి + వడమునందు 

విద్రుమోమ్షుల సైర్యంబు + బిడెముతోడ, వాలుగలు మధుపములతో + వరుస బొరలె, 

ఉ॥ చిందిను కొన్ని పూవులు శ 4 శిపభ తోడ మొయిళ్లు జాయిటన్ 

చిందిను కొన్ని ముత్రెముల( + జెందొవ(బోలినవొ కటాతముట్ 

చిందెను కొన్ని చందనము. + జిక్కాని చన్నులు వేడి. దాల్చుటన్ 

చిందిను కొన్ని పుష్పముల 4 (శ్రీ కర మందిర చంద్రశాలలున్ . 

చ॥ తొలుక యొజన్ దిగన్విడిచి + తుంపెసలాడు' నరాజి వంటియా 

జలజవిరోధి మోచికొని , చంచల మందెడి పె పై (డితీవలం 

గల యెల నీటి కాయలధి + కంబుగ సన్నని మంచు మొగ్గలన్ 

నులియ(గ రాల్చు నొక్క_యెడ , నువ్వుల పేలలవంటి పొంబొడిన్ 

én తెరువునం జేష్ష లట్లుగా6 + బురుషు లెల్ల, దల్లి( దలచు (శ్రేపుల వలె. + దమిని నిలువ 

విమలు (డగు తమ్ముతో రామ 4 విభుండు కడచి, చేరెన నృపతి యతని( (అతీ &ంచు నెడకు 

తే॥ తొలుత( దమ కులగురునకు( * దెలచి పిదప(, దండ్రి చరణాబములకు వం + దన మొనర్చ్ప 
ద 

రాజ్యలజ్ష్మీకి నిరవై న + రాము నురము, నలము కొనియె భూవరుడుము 4 ద (శులొలుక 



అయోధ్యాకి ౦డ ము, 

చ॥ తనయుని కౌంగిలించె నని + తక్కువగా వచియింప నేల? మే 

దిని వహియింప(గా( దగు స ౪-తిన్ (గ్రహియింప( దలంచి దోర్యుగం 

బును వనమాలకున్ సిరికి , ముఖ్య గృహంబు విశాల వక్షమున్ 

దన భుజవక్షముల్ పఠఅపి + ధారణి నాథుడు కొల్చె నేర్పడన్. 

ఉ॥ అంత మహా ముదంబున హృ + దబ్ద మెలర్చ'గ( జెంత నుంచి కొం 

చెంతయు( (బ్రేమ నిట్లను న + హీనకుఠారక రాము కీరి య 

త్యంతము (క్రుంగ (జేసిన మ + హాభుజ! నిన్ గని పెంచినట్టి యే 

నింతగ వే(డి పొందద(గ్ + యేర్చడె నొక్కటి విన్ము పల్కె_దన్. 

'రే॥ కష్ట మొందితి ముదిమియు( + గదిరె నొడల, మోవ(గాలేక దుఃఖించు + భూమిభార 

మనెడి చెజవీడి సత్సథ + మున జనంగ, నెంచి నీదగు సాయ మ, ర్లించువా(డ. 

చ॥ స్పృహ గొని పుత్రులం గనుట + చెందిన దుర్గమ దుఃఖ మీ(గంగా 

నిహపరసౌఖ్యముల్ వడయ + నే యని చెప్పుట పెద్దవారికి ౯- 

సహజము ధర్మదేవత య 4+ నం దగు సన్గని యిట్లలంగు టి 

మ్మహి6దగవే? యొడంబడుమ + మానుగ నేం గడతేజ నిష్ణమేన్. 

చ॥ మన మహిమాన్వవాయమున + మానవ నాథులు పూర్వులెందతో 

తనయులు భూమి భారమును 4 తాల్చ(గ నింద్రియ పంచకంబుచే 

మొనసెడి దొడ్డ ముప్పుగను + మూలము ముట్ట (గ (ద్రుంచి నిష్టమై. 

జన( దమ జీవితంబుల( బ్ర + శాంతముగా. గడ తేర్చి రిద్దరన్ . 

ఉ॥ తొల్లిటి జన్మ పుణ్యముల + దొడ్డ ఫలంబున నీభవంబునన్ 

గొల్ల (గ(జేయు యాగముల( + గూడిన భాగ్యముచేత ( బేర్మి రం 

జిల్ల(గ నిన్ను గాంచియును 4 చెందిన లాభమ దేది? ముప్బునన్ 

జెల్లని రాజ్యచింతను ము + నింగి యలందురుచుంటి నేనియున్. 

మ॥ ఒక పక్షంబున( గుంటి వేలు దస యం + దుద్దండమౌ జరు నో 

పక యల్లాడు వృషంబు భంగి నలణెన్ 4 వార్లక్యమున్ రాజ్యమున్ 

వికటించెన్ భువి భోగముల్ మనమునన్  వేపారితిన్ మోక రూ 

సక సా [మాజ్య సుఖంబు(గోరితిని త్రో + వన్ దోడుగా వే(డెదన్. 

చః మును మనవారు సద్గతులు + పొందు దశల్ చెడి (బుంగ వారిక్న్ 

మనుమడు వంశదై వమగు + మాధవు పజలజంబు నుండి పు 

టిన యమరాపగన్ బలు క 4+ డింది తపంబున (దెచ్చి యవ్యలన్ 

జననము లేని మోక్షమును * చక్కనంగూర్చుండె యాపితాళ్ళకుళా' ? 



1b2 -. కందబరామాయ ణము. 

ఉ॥ వారక వీడందగ పెను , వంతల వీడిన వారు : రాజులా 

కారు సుధాంళు  భోజనులు + కారు సురేంద్రుని పోలు వారలా 

కారు తపోధనాధ్యులును ౪ కారు. (వతంబులు' చేయువారలా. 

కా రెవరన్న మాట విన(6 4 గాంచిన 'పుత్తుల( గన్నవారలే. ఆ 

శే॥ ఐన జనకుడు వంచించి , యార్తిభరము గూర్చె నాపయి నని కయి + కొనంగ వలదు 

రత్న మకుటంబు! దాల్చి ధ * ర్మమును 'కావు, తండి నీ యెడం.బొందంగం * దగిన 

మ॥ జనకుం డివ్విధి( బల్కు రాము(డెద సి * ష్షం బింత లేకున్న మా 

టిని వా(డై విధియంచు( దండ్రి మదినా, "రం జూచి బొధించు నా 

పని మేదై.ః నను మాజువల్క_కొనరిం + సం బూనుపే నీతి పు 

త్తు కంచూహముచేసి యొప్పికొన + ను ద్యోగించె వల్లే యనెన్, 

ఉ॥ రాము తలం పెబీంగిన ధ 4 రావరు. డాదట ,నావరంబు నీ 

వోమితే యంచు( [బాణముల 4 నొంట(గం--జేరిచి వేదసన్నిభుల్ 

(పేముడి మం|త్రిపుంగవులు * వెంబడిరా విభవాను థావుండైై.. 

హేమ మహీధరోన్నత మ + హీశ్వరసౌాధము. జేరె వేడుకన్, 

ఊఉ! ఉతమ విప్రలున్ విభవ + యుక్తులు రాజులు స్త్రీలు పూరుషుల్ 

చితము రంజిలకా వెనుక( జేశి "ప్రమోద భరంబు తోడరా 

నొతి, మెలుల్ వహించి పెను 4 పొందిన సుందర దో ర్యుగుండు శ్రే 

ర్మెతన నెక్కి యేగె. దన + మేడకు భేరులు బోరు కొల్ప(గన్. 

సీ! జయ శీలురగు నృప + జనముల రండని, బంగారు తేకుల 4 పైన్నివాసి 

గరుడ ముద్రను వైచి, గరువంబుతో బంపు, కులగురు నీక్షించి + కువలయేశు( 
డానిక నను భగ + , వానుకా! మకుటాభి, షేక సామిని * "సేకరింప. 

దగు నన నత(డును'* తపసికూటముతోడ, వెడలుడు సామంత * విభులయణాంచి 

తే॥ రాజ ధర్మాను సారంబు + రామ విభున, కిమ్మహీతల మొస(గంగ + నియ్యకొంటి 
ననిన యవ్వాక్య మైరేయ + మాని క్రమము, దప్పి మోదాబ్టిముని(గిరా + ధరణిపతులు. 

చ॥ ఎడ(గల కౌతుకం బుబికి + యేపున రోమ బిలంబులందు వె 

ల్వడ (6 దమి(బొంది తోడుతనె 4 స్వర్గము జేరినవారి(టో లి యొ 

కె_డ(ద గలారలై తమకే 4, యియ్యిల దక్కిన యట్టులుబ్చి య 

స్పుడమి వరేణ్యు భ భక్షి మెయి * (మొక్కవచించిరి వార లివ్విధిన్, . 

ఉ॥ ఇర్వదియొక్క మాటు చరి + యించి నృపాలుర యన్వవాయముల్ 

ర్వుగ న యెక్క గుర్వు గొడ్రట టికి + కూల్చిన యెక్కటి జామదగ్ను్యుదు 



అ యోధా.క్యాండ ము 

రోర్వమడంచి మాకులము( * గాచిన యాజగదేక వీరుండీ 
౧ 

యుర్వర నేలంగా( డగును + యుక్ర మ నీవొనరించినా (డవున్ 

'ఆ॥ మాబువడక నృపకు + మారులావిధి(బల్క-,. వినిన విభుండు మదిని + వేడ్కనడంచి. 
కొనుచు మటియు నొక్క +.గురు హేతు భూతమౌ, వాష్యామిట్లుపల్కె * వారితోడ. 

ఆ॥ పుత్ర మోహమును 4 బుద్ధి నశింశని, వ్వార నుడువ మీరు * పలికి నట్టి 

పలుకు నమునసునిండ (6 * బలికిన వో ? లేక నన్నె యనుసరింస( న్ బన్నినదియొ? 

ఆ॥ అనుచు. (బ్రశ్న సేయ + నాసభ రాజులు, నిండు గుణముగలుగు + నీదుతనయు 

'పైనిగలుగు (పేమ + బహు -దేశవాసుల, పలుకు ల్లివ్వి యనుచు. * బలికినారు. 

ఉ॥ దానము ధర్మముం దగవు + తద్జుల శీలము నభ్యసించు వి 
బు 

జానము లోకమందుగల + .సద్దుణ పుంజములెల్ల నిండె స వ 
మ్యానిత రీతి రాజ్యరమ * మన్నన లొంద6గ( జేరందగ్గ నీ 

సూనుని ధి ర్యళెర్యములు + చొప్పెడ(బాయకయుండు' నచ్చలున్. 

క॥ ఉపయుక్త నరసినాడ(గ, నుపయోగ కుజంబు పండ + .నొగి మొగిళల వా 

న పడంగ మళ్ళ వెలువ, లు పజవ నడుకొను వార + లుం గలరొక్కో ? 
య a] ” 

క॥. భూమీశ। నిన్ను మిక్కిలి, (ప్రేమించెడు డ్రజలసట( + (బ్రియ మెట్లుండున్ 
| ౧3, ౧ 

రామునకు నట్టిప్రమయె, రామునియెడ నుండు నిజము * ప్రజ కెల్లపుడున్. 

క॥ ఆని పలుక6 గోసలేశుండు, మనమున నానందవార్డి +.మగ్నుం డగుచున్ 

నిసెను చింతల నీ(గెను, కనుల ముద(కువులు రాల + గడ కిట్టనియెన్ . 

ఈ॥ నడియునికి తగవు చెడుగుల, యెడం గఠినత గలుగు శీల * నృపులారా! యీ 

త(డు నాకొడుకెటగు మీ, కొడుకగు నిల్లడగ వీని. + గొను(డం చవలన్ 

క॥ రాజసభనంపి కోసల, రాజన్యుండు కుభదినమున + రాజిలు లగ్నం 

బోజ( గన జోస్యులంగొని, యోజింప(గ నొక్క_చవిక *, కొందగ. జనియెన్. 

ఈ॥ మడ తులు నలువురు పేముడి, దొడ(క( విగులు చన్నుకట్టు + గలిగిన వారల్ 

పొడవు జడ గలిగి సన్నని, నడుములు గలవారు పరుగు 4 నం జనువారల్. 

క॥ ఆడుచు నొడలి వివశతం, బాడుచు( జేడియల మీద( + బడుచు౧బ్రియమునం 

గూడుచు వారలకుం గె, మోడుచుచుం బజిచి డాయ( ౪ టోయిరి వడిగాన్. 

శే॥ కాలబీమూత దేహుని + కన్నతలి, వారి చేషల. గని చంద్ర * వదనలార।! 
౧ యట 

పట్టరానట్టి సంతోష , వార్తయొండు, గలిగినటు దో (చెం గలదేని 4 పలుకు(డన(గ 

తే॥ ధరణిపులు వీరకటక పా + దములుగొలువ, నింపుమెభూమి( జీరము పా + లింపుమనుచు 
సీదు జ్యేష్ట పుత్తునకు భూ + నేత ప్రాంత, మకుటముం గూర్చనున్నాడు 4 మస్తకమున 



15 ( కందబిరామాయణము 

శే॥ రామునకు రాజ్యనంపద + (్రొలె ననుచు, మునమునం దోచు నానంద + వనధి గురుత 

నవనిపు(డు సన్న్యసించెడు + ననెడి భయము, బాడబము( బోలె వట్టి పో + వంగ( జేసె 

ఆ॥ అట్టదయ్యు నామె + యరుదైన మణిహార, వితతి ద్రవ్యరాశి * వేడ్క_నొస (గి 

మెత్రి పాత్రమగు సు 4 మి(్రొతో నేతెంచె(, జర్రపాణ్ యమరు + సదనమునకు. 

అ॥ చేరి భ క్రిమొక్కె + శ్రీదేవి భూదేవి, తో సనాదియగుచు( +'దో (చి యమర 

వరులేల మేటి + (ప్రాణంబు జొనంబు, నగు ముకుందు ఢ్రీప + దాదిములకు. 
న్. వా నే 

శే॥ లోకముల గొప్పయుదరంబు , లోనడంచు, కొన్న విశ్వేశ! వరద; నా + కొడుకు(గాచు 

“జల నీయదీనంబని 4 యుర్హమంద , యడ గు తపమొప్పు కౌసల్య + యర్జి( బలికి. 

శే॥ షోడళోపచారంబుగ 4 (కుతి హితముగ, నాదిదేవు నారాధన + మాచరించి 

యచటనున్న తపస్సుల + నాదరించి, వత్సయుత ధేను వితతుల 4+ వారి కొసంగేః 

ఆ॥ భూసురులకు మణులు + భూములు కన్యకల్, చందనంబు పసి(డి * సన్న వలువ 

లన్నమును విభూష * లరుదై న గేహముల్, విరివి గాంగ నొస౮గ.ః వేడ్క. యెస(గ 

శే॥' ఒస(గి శ్రీవరు పదముల", కొనర నెటి(గి, పొగడి సేవించి వలగొని + నగరి కరిగి 

ప్రాంత (వ్రతముల నన్నింటి + నూ6త గొనియె, రామునకు మంగళందులు * రాజిలంగ 

2 మంథర టోథని పటలము. 868 

క॥ భూమీశు:డు జ్యొతిషికుల, మోములు వికసింప. గాంచి 4 ముదితుందై (శ్రీ 

రామాభిషేక మకుల, కామెతగా( దగిన లగ్న *, మరయు(డి యనినన్. 

శ్రే భవ్య లగ్నందు రేపె రే + పకడ నున్న, దనుచు మౌహూ ర్తికులు వల్క + మనుజవిభుండు 

విని యనింద్య తపో (గ్రణి + విమల సుగుణ. గణ్యు(డు వసిషు( డిటువచ్చు( + గాకయనియె 

శే॥ దేవపీయూష మట్లరు * దెంచు మౌని, గాంచి కుభ ముహూ ర్రము రేపె*, గాన మీరు 

(శ్రేయములు గూర్చు విధు లాచ + రించి రాఘ, వునకు వలయు సీతులను తె, ల్చు(డియనం! 

తే॥ తమియు(దానుగా ముందేగి + తపసి వరు(డు, రామ సుందరోన్నతమంది + రంబు(దణియ 
మౌని రాకయెజింగి సం + భ్రమము దొల(క, నెదురు వచ్చి లోనికి(గొని *, యేగె నతడు 

ఈ॥ నేరువ( దగు కశాస్త్రంబుల(, గూరిమి విని తనివినొందు + కొమరుని గని యో 

వీరాగ్రగణ్య! రేపే. భూరమణుండు నీకు. బట + ముం గటు. జుమీ. 
లు లు 

క్ర ఉన్నవి నుడువ (గ దగినవి, మన్నీనికీ సావధాన 4+ మతివె విను మీ 

విన్నవి మజువక మనమున, నెన్నిీక( గొని యటు నడవు + మిద్ల చరిత్రా! 



ఆయోధ్యాకాండము 

క॥ హరి హర ధాతల కంటెను, ధరాది భూతముల కంటం + దథ్యము కంటున్ 
సిర విబుధు.లున్నతులు త, తర మతివె సలుపు తత్స + సపర్యలు వత్సా! 
ఇ హూ 

ఈ॥ అలిగి చెబుప( గరుణించియు.(, గలిమి నిలుప( గందువంబు , గల వారలు వే 

ల్పుఠలె నొచ్చి విచ్చిరన నా, ర్యుల మహిమం గొలుచు బద్ద థి యున్న దె? వత్సా! 

ఈ॥ [కూర గుణములకు మిక్కిలి, దూరుల చరణములు శిరము 4 తొట( దెలిచి యిం 
. cA) 

పార(గ మాటాడుము నుడి, వారల దూషణము సేత 4 వదలుము వవత్యాః 

క॥ పొదలను (ప్రిదులను వారల, ముదల. గొనియె విధియు నడచు + మొగి నన నింక నె 

య్యది గలదు పూజ్య పూజకు, సదృశం బీరు మెయికి నరయ( * జను నిడి వత్పాః 

ఈ॥ పలుకు సుడివాలు శూలము, గలిగి వల(తులై న ముగురు + క రలకును ని 

శృలత దయ తగవు లేదే, నలవడునే మేల్మి యించు 4+ కంతయు వత్సా! 

క॥ వసుధ( జెలి యాది సప్త, వ్యసనంబులు నీకు లేని , వగునెన నవే 
కసటుల కెల్లను కుదురులు, కసెము లనుచు హృదయమందు + కాంచుము వత్సా! 

శః సమరస భావము గలిగిన, సమరమ్ములు గలుగ వసము + (్రగదు సేనల్ 
ళీ అ 

సమయవు తత్పుక్చితస్థితి, యమరిన( జెడ(గోర వలెనె? 'యరులను వత్సా! 

క॥ తనియ(యగ నింద్రియములు కలి, మిని నిత్యము పెనిచి పొడి + మిగులంగ దిటం 

బున నేలున దేల్చడి య, ప్పని యసిధారా వ్రతంబు + పొటిది వత్తా! 

శ! హరి హర హిరత్య గర్చులు, పొరసిన భుజ బలము పెంపు + పొందిన యేనిన్ 
నర వరులు సచివ బల మను, సరించుట బలీయమెన + చుక్కటి వత్సా!. 

ర్ 

నరుల +కమరులకు బలితపు, టరులగ్యు నక్షముల నిగ్ర + హము-చేయుటచే 
బెరుగునె సంపద జగముల, నరుదగు (ప్రేమంబు మిగుల + నడరక వత్సా! 

శ్ 

ఈ॥ జనములె జీవముగా( దాం, దనువుగ నొప్పారు ధరణి + ధవునకు. దగవున్ 
చెసరును నీచ్చలముగ ని, ల్చినచో జన్నంబు లేల + చేయ:గ? వత్సాః 

క॥ ప్రియ వాక్యజ్ఞత యాగియు, జయము విమల గుణము కుది 4 జతనము తగవున్ 
చు 

దయయు!: బరామర్శము గల, నయ విదులం జేటు లలమి + నల(చునె? వత్సా! 

ఈ॥ సిలుగుల( దొలయచు( ద్రాసున, ములు పగిది దటస్తు(డైన + భూవరునకు మం 

తుల లత్య సమీక్ష యొనర( గల కాలము గా$ కనులు శ + గలవే? 'వత్సాః 

ధర ధూమకేతు లన(ద గు, తరుణుల వలలోన( జిక్కి. 46 తపియింప(డయేన్ 

సెరగను పేరును గలుగదు, నరకంబును లేదతవికి + నమ్ముము వత్సాః:. 

శ్! 
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తే॥ తగ విమర్శింప నెడలేని + తగవుపనులు, కోటగా(గల ప్రాజ్ఞ వా + క్కులకు లొంగి 

తెరువు దప్పని విధియు వ  ర్తించు వారి, కరుణ పడయ నదియ మేటి + తెరువు వత్స! 

తే॥ త త్యవిదు(డిటు పెక్కు ఏ + ధాల నయము, భువన గర్భున కుషదేశ + ముం బొనర్సి 
—0 గ | 

యరయికను వెలిగించి స +*హగన్ర శీరు, నాళణయంబున శేతెంచె , నతని తోడ. 
" యు 

తే॥ శేష శయను. డౌ లతీ్మశు$ + జేరికొలిచి, దేద పూత జలంబుబే , వేగా జకం 

అదా జ్య ల కో ner? an. సా, సిలిపి. మార్చి సద్విధుల్ చక్క-(గా( * దీర్చి తెల్ల, దర్భల బిపి రామునా + స్పలిని సిలి 

ఆ॥ రాదుచం(ద్రు( డందు + రంజిల నుపవసిం, ప(గ పశిషు( డేగి , (పభున కది 
౧ వ, లు 

తెలుప నతండు సేవ + కులకు నాడ్డాపించె, లలిత రీతి. బురమ 4 అలంకరింప. 

తే॥ రామచంద్రుండు రేపు భూ + రమణుండగుచు., బట్టముం గట్టుకొన నుండె. + బౌరులారః 

పురము గై సేయు(డని తల + వరులు పూని*, భేరుఎన్ మొరయించిరి ‘ వేల్పులలర. 

ఆ॥ గేయమాన విమల + కీ రిరాము,డురేసె, (ప్రాభవంబు తోడ 4 రత్న ముకుట 

మును ధరించు నన్న. మోదవాక్కు_లు వారి, కద్భుత మచ్చి నట్టు 0 లభ్యొవిన6గ. 

క॥ జనములు కోలాహలముగ, ధ్వని చేసిరి తనిసి రాడి + పాడిరి పులకల్ 

తనర(గ౭ బూరించిరి జే, నిని పొగడిరి తలవరులకు + నినిచి రుపదలన్. 

ఆ॥ (పేమతోడ( బ్రజయు + వేవెలుంగును కౌను,, భమును సానవటు * పగిదినొప్పి 

మునుపె యంద మగుచు 4 మొనసిన నగరంబు, సందుగా నలంక + రించి నారు. 

క॥ పలు రంగుల వెలయు పతా, కలు చూడన్ రాము కలిను( * గాంచెడు వేడ్కన్ 

బలు వన్నెల పులు(గులు వరు, సలుగానహప్పురము చేరు + సరణిం దో (చెన్. 

చ॥ వనితల నిద్దమౌ తొడల + వంటి యనంటులు వారి గొంతులం 

జెనసిన పోక (మూంకులును 4 -చెన్నగు వారి రొదాళిచోలు నం 

తనగల తారహారములు * తత్కుచ సామ్య మహిష త ప 
(అ లై 

చన కలశంబులున్ నగరి *, జానుగ( గాన(గ నయ్యె నెలెడన్. 
ట్. 

ఉ॥ అంబుధి సంభవుం దగులు + నట్టి వినూతన తోరణంప్ప6 గం 

బంబులు వెల్లు గోపరప 4 ద్వారము లందలి డాలు సుప్రభా 

రాంబుజ మి(త్రుకౌంతి వడ + నగ్గలికంబుగ 6 (గొత్త చంద మం 

దంబుగ నొందియొ'సప్పె6 గను * దమ్ములకున్ మిజుమిట్లు గొల్పుచున్. 

'లే॥ ధవళ కవచ రత్న స్తంభ + తతులు భూతి, గలుగు నరనారీశ్వరు + కైపు దోంచె 

విద్రుమ స్త సంభములుమంచు + విరియమతి(గి, యలరుమా రాండురూస $ంబు + ననుకరించె.. 

ఉ॥ ము తియముల్ మనోహరత. 4 బూరోశోశాంకుని కాంతి వీవ సం 
అలో £3 

సత్తమ పద్మరాగమును 0 (ప్రాగుదయార్క్ల గభసు లీవ న 
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త్యు త్తమ నీల రత్న తతు, లుత్కట గాఢ తమంబు నింప(గా( 

[గ్రొత్తగు వీథు లొప్పె గణ + కుల్పెలిపించు దినంభులం బలేన్. 

ఉ॥ నృత్యము సేయు రథ్యముల 4 నేరిచి కట్టిన తేరు లొప్పె సాం 

గత్యము సేయ భూజగము( + గాన నెరంగు విమాన పం క్రి నా 

నిత్య లలాట పట్టములు * నిచ్చలు శోభిలు దంతు లొప్పెనా 

దిత్యునితోడ నాస నరు 4 దెంచెడు ప పూర్యదిగద్రులో యనన్. 

తే॥ పటిక గోడల జేరిన + వరుసలందు, సండు కెంపులు చీంకటు + నీంగం జేయ 
౧ 

నచట నేనా(డు నెడ(బాటు + నరయ కుండ, జక్కవలు మది నెమ్మది + సంతసిల్లు. 

శే॥ పూలజడి నీటిజడి గంద పొడుల జడియు, నాణి ముత్యాల జడి యొర 4+ యంగరాలు 

నగల 9 గరుజడి చేరి , నెగడి జడిగం దుజ+గరించె మిక్కిలి యాప్ర + తోళికలను 

శ్రే॥ గంధగజములు కవచులు + కటకచదులు, నైన వీరులకై వడి 0 నరుగు చుండి 

(వేలు రశనా నితంబముల్ + వెలయు సకుల, [క్రియను కరిణులు నడచె( గిం + కిణులతోడ 

4&1 పైపయి దృద్దినొ ందు విభ + వంబు సుఖంబు మనో జ్ఞకత్వమున్ 

లోపము లేమి( గాంచి యిహ 4 లోకము(జేరిన వేల్పు లేమియుం 

దోంప కయోధ్య( జేరియును + దూరము వచ్చియు స్వర్గలోకమం 

దే పరిగొంచు నుంటి మని + యెంతయు( జింత్సిలుచుండి రచ్చటన్. 

మ వడి(గై సేసిన యస్పురో త్ర తబుము భ 6 వ్యంబై సేరౌకంబుకై. 

వడి నొప్పార దశాననుం బిలోనౌన + ర్చంగా నసాధ్యంబులౌ 

కొడిమల్ పూనిచరించు మంథర పురిన్ + గోలాహాల ధ్వానముల్ 

కడు వేధింప(గ వీథి: జేరి కనియెన్ + గార్యంబులున్ హేతువున్, 

సీ! కాంచి మంథర తగు + కారణం బూహించి, తత్రజమందు చి + తంబు తోడ 

వేదనతో (గోప + వీక్షణంబుల తోడి, వడిచేత( దడ(బడు = నుడులతోడ 

(ద్రిజగంబులకు నస + దృశ పీడ యొనరించు, కడ(కతో( దొల్లి రా + ఘవున వలన 
కార్ముక ముక్తమృ 4 త్కణ బాధితాంగయౌొ, కతము(దల(చి పెను + కనలు తోడ 

తే॥ మణులతో (గూడి విరియ తా + మరలు గల్లు, పాల కడలి వీచికల( (బ్ర * వాళ లతిక 
నా(గటాకముల్ పరవ మం 4 చమున( బిండి, యున్న శై కేయి కడకేగె * నుగ్రగతిని 

శే॥ మృదుల నికచపద్మములు నో + మిన వ్రతముల, వలన నుషమానతం బొంది + వెలయున 
. £ 

కెక బంగరు పదముల + కడ వసించి, తడవె మెలన( గూరుకు 4 తల(గునటు. 

తే॥ తడవ నుత్తమ సతి కైక + తన విశాల, నేత్రముల నుండి పూర్తిగా * నిద్ర విడమి( 
గాంచి కట్టారడిం బొందు * కలుచ రేచ', బలికె నిటులు నిర్బంధ + ఫణితి( గుది. 

శు య 
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'తే॥ చెడుగు సేయువాలునుపోలి + చిలుముగలుగు, రాహుకబళించువఅజకుమా + అనిమృగాంక 

బింబముంబలె వెలువ 4 విధినిరెచ్చు, దుఃఖములు సమీపింప ని * దుర వహింతే? 

ఆ॥ కొడిమ విసము( బోలు + చెడుగరి గుజ్జట్లు, పలుక6గె క చాప * పాణు లగుచు 

నాకుమార వరులు + నలి నున్న వారు ధ, ర్మంబు దల: గరెట్లు + మలయు.గీడు? 

ఆ॥ పొగడ దగిన సుతుల' * బొందిన జనములు, కీడ దొల![గి పోను + ఖిం(త్రు నిజము 

(శ్రుతుల బోలు రాము 4 సొంపార(6గను నాకు, నాపదయును కలదె + యవని యందు? 

తే॥ గారమను నట్టి మునిగిన 4 కైక యిట్లు, పలుక వంకరపాపంబు + పగిది నొప్పు 

కుబయను(, దూలె మేలిమి + కూలె సిరియు, నేర్పు చేత. గౌసల్య య + న్నియు గడించె 
టి 

తే॥ అనుడు(గై కయిట్లనుభ ర్త + యధిపు(డగుడు, పొగడ (దగుగుణిభరతుండు + పుత్తు9 (డగుడు 

నింత కంటెను కౌసల్య + కేమి కోరం, దగిన సుఖ జీవితం బింక * ధరణి. గలదు? 

తే॥ వీరులు హసింప మగపాడిం, దూటుపడ(గ(, దాటకంజంపురాము(డు + తాహియగుచు 

నల్లి రాజ్యాభి షేకంబు + నసనయ(గలండు 4 కడకు( గొసల్యగాంచు సు + ఖంబు నిదియ. 

తే॥ అనుచు మంథర యవ్వార్త + వినుచు నంత, గక కౌసల్యల యెడంద + లేకమగుచు 

భేదముంబొందకుండె భూ + విభు;డుదశర, థు ౦డుకై కేయిమది(జొచ్చి + యుండంటోలు 

చ॥ కలిగిన గొప్ప పేమ గను *కంధి విరావము తోడనుబ్బ(గా( 

గల(రోని నిండు చందురుని + కైవడి నొప్పు మొగంబు తేటయై 

వెలయ(గ( గైక యుల్లమున + వేడుక యెల్లను మీఅ మూడు వ 

హ్నులకు శిరో విభూష యన 4 నొప్పిన రత్న సరం బొసంగయగన్. 

ఉ॥ వంచక దాసి నేతముల్ల , వహ్ని కణంబులు రాల: జూచె గాం 

(డించె నదల్నె. దిటి బెద + రించె రదంబులు గీ,ప భూషలం 

(దెంచెను నెత్తి గొ కొనె( + (దెశ్లిను దోరున నేడ్చె వెక్కా. గో 

పించెను రత్నహారమును + వ్రేసెను మేదిని పల్లమేర్పడన్. 

ఉ॥ వేసట( జూచి చూచి యవి + వేకిని వింత యెజుంగలేవు పె 

న్మోసము లేమి నింక(జెడి + పోయెదు పుత్రుని తోడ నీవు, నా 
కోసలరాజ పుత్రి) తన , కోరిక నొందెను నీ సపత్నికిన్ 

దాసుల కింక నే: జిరము + దాస్యము సేయె(గ జాల నోర్పుమై. 

శే॥ అవనిజయు రాఘవు(డు నున్న + రాసనముల/, (గాల నీపట్టి యట నిల్చి + కేలు మోడ్చి 

సనుప్పు సేయ నీవొందు సం + బర మదేది?. దీన( బొందిన నీమన 4 స్ట్రరత యెద్ది? 

మ॥ తన మేలున్ మది నెన్న(డున్ మజవ దా 4 తం|త్రజ్ఞ కౌసల్య, త 

త్తనయుండో తన త౦డ్రి రాజ్య రమ. దా దక్కించు కొన్నా(డు, సీ 
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తనయుం డెల్లను నీ6గె( జచ్చి నత (డొ( + ద క్కేమియుం గాడ, యే. 

మని నీదుఃఖముందీర్చి కొందు భరతున్.+ హో! నీవు కన్నావొకోః 

చ॥ ధరణిని రాముడే యతని 4 తమ్ము(డు లక్షణు తోడ నేలుచో. 

భరతు(డు వాని తమ్ము(డును * భారపు జీవిత కాల మంతయున్ 

దొరల(గ రాజ్యము న్యిడిచి + + దుర్గమ కానన సీమలందు. దు 

ష్కర తపముల్ [వ్రతంబులును + చల్చ (గ బంపుట మేలు చూడంగన్. 

కే! రథ గజాదుల( గలి భూ 4 రమణి వలచు, నంత సుందరు (డై రాజు + లందు లెక్క 
a) 

పెట( దగినటు భరతుండు 4 పుట లేదు, కొన గిట్టుటయే మేలు + కాదె తల. 
వ) 

శే॥ పుణ్యహీనుని భఃడుని + మున్నె తండ్రి, యాజ యొస(గి కారడవి ద + వ్వరుగు నటు 
వడిగ( బంపిన హేతు వి + స్పట నాకు దెల మయ్యె; బట పగట + దీప మేల? 

౧ s ae) ల 

“తే॥ భేద బుద్ది మనంబున! + బెట్ యిటు, రాజ్య మాతని కీచ్చు కా, రణము వలన 
ట “9 : 

తండ్రి క్రూరుండు తలియు * దెత్యురాలు, చిన్ని భరతః నీవే మింక6 ఇ జేయ దయ్య 
య 0 

ఉ॥ రాజ కులంబునం బొడమి , రాజ గృహంబుననే పెరింగి పై 

రాజ గృహంబు సొచ్చి మణీ + రాజ కళ[త్రమ వెతి వయ్యు. సీ 

వోజను వేల గాననిమ + హోగ విపజ్జల రాశిలో. బడం 

గా. జనుచుంటి చెప్పినను + కొనవు నీకును లేదు బుద్దియున్ . 

ఉ॥ విద్యయు యౌవనంబూ నల 4+ విం గనరాని బలంబు మేల్ ధను 

ర్విద్యయు( బేర్మి యందమును ౪ వీర్యము శీలము సద్దుణంబులున్ 

ఎద్యముగా.గ నసీసుతున , 'కేర్పడి యుండుట శాడ్వలంబుపై 

నుద్యమ మొప్ప దేవ సుధ 4 నొల్క (గ జేసిన చందమలే $:గా! 

“తే నాల్క... చేదగు నటుమం + థర వచించు, చెడుగు పలుకులు మండెడు + చిచ్చునందు 

ప్రాజ్యముం బో సినట్లు కో , పంబు. బెంప(, గనులు కెంపుగదువ. బలె. + గైకయిట్లు 

చ॥ దినమణీ యాదిగా*గ గుల + దీరులు (పాణ ధనంబు లూడినన్ 

దనరిన నీతి మార్గమును + తప్పరు; కేకయ వంశ వి(శుకుల్ 
మనుకుల మాటు దూజువడు + + మార్గము దెల్పెడె? (క్రూరురాల: యే 
మని వచింయించి తిట్లులిక + నాడకు జీవము లింత తీపయేన్. 

చ॥' తనియ/నాకు మేల్సలు పు + దానవు కావి*క నాదు పటికం 
ty 

జనవున (శ్రేయముం బొనర( + జల్పెడు దానవు కావు రాచ పె 

డిని గమనింప నీకును ఘ + టింసదులగు వివేకహీన: నిన్ 
MN 

గొని కలుషంబు దుర్విధియు( 4+ గోరిక నార్బ!గ నాడి తివ్విధిన్. 
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Gi పుట్టిన గిట్టిన న్న రులు * పొందుట వీడుటకీరి యే యనకా : 

జుట్టలు వీడినన్ గుణము + చూండిన నీతి విపర్యయ స్థితిం 

బటిన వీ(క దప్పినను * పాడి తపంబులు మాటు పొందినం 

బుట్టిన వంశ ధర్మమును + బో విడువం దగునే నరాశినీః 

చ॥ నిలువక పొమ్ము నాయెదుట * నిల్చి ద్ఫుసము అల్చవాక ్యముల్ 

పలికిస నీదు నాలుకను + పచ్చడి. సేయక యోర్సి మానితిన్ 

బలుకకు మిది యొడు విన, + బాప ఫలంబును తప్ప కొందెదో 

సలువ। దురాత్మురాల! యిట + వాగకు మూయుము నోరి నింకనేన్. 

చ॥ విసమును తీసివె చినను + వీడక ప్రాణిని కష్టపెట్టు న 

మైస(గి త దియవాక్యముల + కించుక జంకక కుద్ది యోర్చు మై 

గుసుమలతా: మదాగ్రయమః + కొంచక వెక్కసమైన నీకు మే 

లొస(గు పితోక్ష్తులన్ విడువ + నోప నటంచును పటై( బాదముల్. 

శే జ్యేషనకె రాజ్యభారంబు + చెలునన్న?, దండ్రి కంటి రాముడు పిన్న + తండెకాండె 
అ ౧౧ 

జే(డె దీనికి నంగీక + రించె నన;గ, భరతు(నకు నీయ సక్రమ , భంగ మగునె?, 

ఉ॥ ధర్మము నిండు (ప్రమగల * తాపస వర్యులక్రైన రాడ్రమా 

శర్మము నొందు నాపిదప( + జయ్యన మాటు స్వభావ ముల్లస 

త్కర్ములతె యయ్యు నింతవడి + కష్టము గూర్చుని వారు మీద దు 

ష్కర్మువు లాచరింత్రు మది(6 4 గాణలీయ సెందుచు( (గ్రుంగునట్టుగన్ . 

తే॥ నూను డేలికయై నన + సూయ యెడ(ద(, గలుగు కౌసల్య కత్యంత 4 బలము గలుగు 
నీకు నీకొడుకున కామె + నెనరు చేసి, యిచ్చు నళ్చంబు గాక వే 4 జేమి గలదు? 

Gl పేరణ సేయు కష్టమును * బీదణీకొంబును దొట్టి నిల్వ ని 

నోరిన వారికిన్ సవతి( + గోరి యొసంగెదొ? సిగు నొందెదో? 

మాటని సంకి టంబునను 4+ మా(డెదొ? యూరక పొమ్మటందువో? 

యేరహి జీవితంబు భరి 4, యించెదొ? కుందెదొ? (క్రుంగికూ లెదో ? 

ఉ॥ ఏమి యొనర్చ నీయెడ(ద + నెంచితి వింకను కొన్ని నాళ్ళ లో 
లేమిని దీనతన్ మది చ + లింప(గ నినను తలి దండ్రులో 

(ప్రేముడి చుట పక్కములొ 4 వే(డగ వచ్చినవారొ కౌంచుటల్ 

సీమహిమ మొ? నీసవతి 4 నిక్కు_పు సంపదయో వచింపుమా? 

చ॥ చసవును చూపు నీవతికి + జంకియె నిక్కము సుమ్ము జానకీ 

జనకు(డు రాము మామ చని 4 జక్కు_గ( జేయ:గలేకపోయె నీ 



అయోధ్యాకాండము. 16 

జనకుని యింక నాతనికి + సౌఖ్యమయం బగు జీవితంబు గ 

లునె? నినుదోలె నాబడిని 4 కుంద (గ (బుట్లిరె యేరు వీటీ (డీ! 
య 

శే॥ కూర శాత్రవుల్ తండ్రి మా + ర్కొనినవేళ, వీర లెంతమా(త్రముతోడు + గారుగాన 

జయ మదెట్లబ్బు? నీవు సీ , జనుల తోడ జెడంగ దుః కొట్టీ (బడ సాహ * సించి తిటు 

క॥ నీ ముద్దు కొమరు( జెజచితి, వీ మహి తొలుదొల్హ నబ్బు 4 'నెవని కతని గా 
రాము సుతుల కయ్యెడు నా, పై మాజక య ట్రై వారి + వారికి నబ్బున్. 

ఆ॥ పలువ దాసి యిటు * పలుక దివ్యుల మాయ, వలన వారు పొందు 4 వరబలమున 

ఘనులు చేయు తపము 4 కతమున( గ కేయి, విమల మనము మాతీ 4, వెడగునొందె 

తే॥ సురవిరోధుల కొర్యంబు * సురల తపము, పండి పేరేవంగ మధుర 4 వాణీ కరుణ 

 వీడుటన్ గదా రాముని + వినుత కీర్తి, సుధను ద్రావుచున్నారలు + సుజన వరులు 

తే॥ అట్టి క్రై కేయి మంథర + నలరం జూచి, నన్ను (ప్రేమించి నా పుత్తు + నకు నయంబు 

సేయుదానవు ముకుటాభి + షేకమత (డు, పొందువిధమది పొసంగయే + లుమ యటన్న 

శే॥ దాసి యిటను కె మోడ్చి +_దై న్యమింక + -సీకు(గల్లునె? నావాక్య + నియతి విడక 

జరుగు దే నయోధ్యయెకాదు + జగములెల్ల, సంతరింతు సీసుతునకు6 + జదురు రాలః 

త్రే॥ అరసి చెరి(గి గాలించి వా * క్యం బొకలడు, పలికెదను విను మున్ను శం 4 బరుని కలన 

గెలుచు నా(డొస(గిన వర * ములను రెంటి, నిపుడు సడయుము విడక ప్రా + జేశునొద్ద 

శే॥ ఒకట మేదిని(గొని మజీ * యొకటి సవతి, కొడుకు రాష్టంబు త్యయించి + ఘోరకాన 

నముల నలయ నంపముసమ + స ముఫలించు, నని యెనొడలియ'క్రుడవంక + యమరుకుబ. 
అవి జ 

శే దాసియారీతి (బల్కసం తసమునొంది, యలమికొనుచు (గ కయమూల్య 4 హారమమిత 

ధనమొసంగి నాసుతునకు + ధరణియెల్ల , నిచ్చితి(క రాజమాతవు 4+ నీవ సుమ్ము. 

శే॥ మంచి వెరవు బోధించితి , వంచితముగ., బొట్రివారికి బు"కై(డు + బుదులనుట 
ర్త (6 

నిజము; నేడు నాకోరికల్ + నెగ్గుటొ పతి, కడన జీవముల్ వదలుటొ + గలుగు బొమ్ము 

మ॥ అనుచుం దాసిని సాగనంపి సుమళ + య్యం డిగి నీలంపు6 గొ 

ప్పును విప్పెన్ విరులన్ విదిర్చెను శిరో + భూషల్ త్యజించెన్ మహో 

ఘన జీమాతమునన్ మజింగిన సన + కతు న్నిశానాథు బై 

లునకుం దీసిన లీల: దేనియ కణ 4 ల్మూంగన్ రొదల్పేయుచున్. 

చ॥ పెరి(గడు కీరి వల్లికను 0 వేరులతో (దెగ౧ద్రుంచె నాగ బం 

ధుర లసదంగమౌ రశన( + ద్రుంచి విదుర్చుచు( గాలి యందెలన్ 

వర కటకంబులం దిగిచి + వై చి శశాంకు కలంకు:దుడ్చు వె 

ఖరి నుదుటన్ రహించు తిల + కంబును పో(దుడిచెం దటుక్కు_నన్. 
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చ॥ తొడవుల నొక్కొాకండుగను * (తుంచి చెదర్చి ధరాతలంబుపై ( 

దొడవగు వెండ్రుకల్ వలపు ఫొంపిరి వోవ(గ విప్పి కన్నులం 

దడొవిన యంజనంబు వడి + ధారలుగా. గర(గంగ నేడ్చుచుం 

బుడమిని పొర్లుచుండె నట( + బువ్వులు రాలిన తీ(గపోలికన్ 

ఉ॥ 'పెచ్చగు కాపమొంది ప్యృథి + వింబడు జింకను పోలి నృత్యమున్ 

మచ్చిక జేయు నెమ్మి పురి + మడ్చి యడంగిన భాతి పీత యన్ 

లచ్చి యయోధ్య వీడుట( ద + లంచి ముదంబున నామె యక్కయం 

దచ్చుగ( నేరినట్లు పడి + యాజట నొందుచు నుండె(గైక దాన్, 
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'శే॥ ఆర్థరా (త్ర మరుగునంత + నవని విభుడు, కార్యనిర్వాహకులగు భూ + కాంతు లెల్ల 

గొలువ వీణాధ్వనియులోన( + గుంద (దగిన, మధురవాణి కై కేయి వే + శ్యమునకరిగె. 

ఆ॥ వెంట వచ్చిన రాజులు + వినతులగుచు, వాకిటను నిల్వ దశరథ + పార్తివుండు 

పరిజనంబులతోడ లో 4+ పలికి నేగి, పడక వీడిన క కేయి + కడకు నరిగి 

శే కొంచి చలియించి కల(గిన + కత మదేది, యనుచు. జింతించి పిడియేను( + గునవహించు 

పనగణజంబట్లు కైెకను + తన కరముల, గుచ్చి లేవంగ నె త్రెన గ క్కూ-ర్మిటే (డు. 

శే॥ కాంతు ప్రాణములం బోలు + కైక తన్ను, తడవియె త్తిన దీర్హహ 4 స్త్వముల( (దోచి 

వైచి చలియించు మించు నా + వజలి నేల(, బడి పలుకకుండ నూర్చులు + విడువసాగె 

చ॥ అదిగని రాజు బిటులికి *+ యంగద యెయ్యది సంఘటించె? నీ 

యెదకు( గలంక (గూర్చు జను * లేడు జగంబుల నున్న, జావు వొం 

దుదు రెటువంటి వారయిన( + దోయలి! యొందిన దేదో తెల్పి యా 

పిదప (గహింతుగాక పృధి 4 వీపతి కార్యము లంచు( బల్క (గన్. 

తే॥ విభుండు పలికిన పలుకులు 4 విన్న'కి క, మొగులు( టోలు కనుల బాష్ప + ములు తొనంకి 

స్తన గిరులు నిండ నాయెడ 4 నెనరు గలుగు, నేని నాండిచ్చు వాని నే + డిమ్మనంగ 

తే॥ ఆమెయుద్దేశమెజు (గని + యవనివిభు(డు, మెఅపుతెంజగున నవ్వియో + మెల(త వినుము 

నీ కుమారుడు శ్రీరామ + ని పయి నాన, వరము లిత్తు నించుకయు లో + పంబు సేయ. 

'తే॥ అని పలుక (గై క నామది + సడరు చింత. దీరువేని వేల్పులె సాకి + తేట పడంగ 

నాడు రణ రంగమున మెచ్చి + నాకొసంగు, రెండు వరముల నేడు గోరెద ఫలింప. 

'తే॥ దృఢమస్కయౌ శై కేయి , యెడ(ద(గనక, వరముగొన నింతతడ (బాటు + వనటవలదు 

నాదిరువు తగ్గనిత్తు నీ, నాండెకొనుము, తెలుపమదియేదో యనీ రాజ 4 తిలకుడసేమె 

/ 
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ఉ॥ (క్రూరుల లోన(౧గ్రూర, తన 4 కోరిన రెండిట నొక్క-_దానిచే ' 

ధారణి నాతనూజునకు( + దప్పక పట్టము గట్ల నొక్క-_టన్ 

_ నారలు గట్టి దుర్గమ వ 4 నంబులలో( బదు నాలు గేండ్లు స్ 

తారమణుండు చేర; నని + ధై ర్యము మీఅ వచించె రాజుతోన్. 

_ శే! నాగముం బోలు కై కేయి 4 నాల్క_నుండి, తాప కర వాగ్వ్యిషంబు తన్ + దాంకునంత 

వడశి యొడ లెల్ల నుడుక భూ + వరు(డు సోలి, పొగ రడంగు నేనుంగు వలె + భూమింగూలె 

శే॥ ఉర్విపై (బడి పొరలిన ఇసార్య భౌము, నధిక దుఃఖము చెల్చ సమర్దు 4 లెవరు? 

ఉమ్మలిక వడి మదురంగ * నుడికి యుడికి, కొలిమి నిప్పుల. బోలె నూ, రులను విడిచె 

ఉ॥ నాలుక వాడి యెండెను మ 4+ నంబు చలించెను కుంది (ప్రాణ ము 

య్యాలల నూ(గె నేత్రయుగ + మచ్చుగ రక్తము లొల్కె_ నక్షముల్ 

తూలెను చేయ(దగ్గదియె + తోచక చంచలతన్ భజించె మూ 
గ్భాలసతన్ సమస్తము ర + యంబున లేనిద యయ్యె నంతలో. 

శే॥ పదరి జీవముల్ తపియింప[ 4 బార్థివుం డొ, కింత తెలివొందు[ గుముల(గ 4 నేడ్చు నిల్వ 

యత్న మొనరించి మటి కూలు 4 నావి యడ(గ జిత్రముం బోలె. జూచును + చేష్టదక్కు. 

ఊ॥ పాపిని (బట్టి కొట్ట మది + భావన సేయు మడంతి యంచు రా 

నోపిన నిందకున్ బిడియ + మొందు వ్రణంబున బల్లెముం జొరం 

జోపిన నొచ్చి కూలు కరి; చొవ్వున (6 దల్ల డ మందు లోని పెం 

దాపసముతోడ నూర్చు కను *+ దమ్ములు పోయిన యట్లు దూపిలున్ . 

ఊ॥॥ పృంభమునందు గటువడు + సామజముం బలె భూవరుండు సం 

రంభము దక్కి దూపటిలి 4 (ఫజవొలంగి యలంగుచుండ (గా 
ణః 

జంభ విరోధి ముఖ్యులును + జంకి వడంకిరి లోక విప్పవా 

రంభము దో శె నైనను క +రంగదు కైక మనంబు సుంతయున్. 

శే! భర చింతను గని భయ 4 పడ(గ లేదు, మనను కరగదు బిడియంబు + గొనదటంచు. 

బలుక సిగగు( బెద్దలు + వంచనంబె, యువిద జన్మమందురు దాని + కూత యనరు. 
MN 

తే॥ అటిసితి నున్న క కేయి + నటెచూచి, నీవు (బమసితివా? లేక + నేర్చినట్లి 
అధి a లు యు 

వంచకుల బోధ కలదొ? నా 4 "పైని యాన, నిజము వచియింపుమని పల్క. + నృపవరుండు. 

క॥ నాథా! నే భ్రమియింవను, బోధించిన దింతలేదు + మున్నొస(గిన వే 

సాధింతు నీయవేనిన్, వేధింప(గ నింద నిన్ను + విడుతు నసువులగ్. 

శే॥ రాము(డే ప్రాణమగు దశ 4+ రధ విభుండు, వెల(ది పల్కుసగము విని * వినక మున్నె 
చూడు బొబ్బ పె బల్రెంబు ( గా(డి నటు, లె నం దపియించి యజచచ్చి + యవని(వ్రాలె 

రు అ కా 
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చ॥ శ్రిజగము లందు గెల్పుగొని 4 కేలీన దీరుండు, కాలకూటమా, 

భుజగమ। మృత్యువాః యనును + మూలుగు మూలుగు విహ్వాలించు మె 

గజగజలాడ నేలంబడు€ ౪ (గమ్మట లేచును సత్యవాక్య మే " 

నిజముగ నన్ను చంపెనను * నెంజిలి ధర్మువె. చెడ్డ దౌ ననున్ 

తే॥ వీరవరుల వీర్యోంబులు + బవీఃణ వోవం, జెనకి నాత(డు జగమున 4 ప్రీకముగను 

వాడి వాలున ఖండించి 4 వైచియేను, నధము లొందు దుర్గతి(గొందు + ననుచు(గనలు 

శే సత్యకీ రియో దశరథ 4 చక్రవర్తి, కేలు మో(దు నొడుగొబుకు( + గీడెయయ్యె 

సత్యమున నను( గంపించు + సంతపించు, నిష్పుపై ఘృత మట్లు గుం + డఆయు(గరంగ 

సీ॥ సత్యవాక్యంబుర + క్షణము త్యజించి శి, &ంచిన( జెడుగె యి + చ్చినను చెడుగె 

కలదని యోర్చుట + కంటెనుతన పట్టు, వదలని పాపినీ + చవధముకం కె 

యాచించుటే కార్య + మని లేచి కట్టుగం, బముల లాగెడు మద + వారణముల 
బలము గలట్టి రా + జులు ముందు తొడరి పూ, జించెడు చరణ రా + జీవ యుగళ 

తే॥ మమరు దశరథు( డంత దో + సముల( |ద్రోవ(దల(చు వారలం బోలి రాం + గలుగుమేలు 
కలదయేని శాంతము కావ( 4 గలదె యంచు, దల(చి భూపతి కైక పా + దములనవాలెి. 

క॥ నీకొడుకు రాజ్య సంపద, గైకొన( డటు కొనిన జగము + కై కొనదెపుడున్ 
లోకమున. గే ర్రినిలువదు, నీ కగునది నింద యొక టె + నీక్కము పడంతీ! 

పీ తిదోశులు నంగీక * రింపరు మర్ప్యులు, (ప్రాణము ల్విడుతురు + పంక జాడీ! 

తక్కువారల కథ , తడవంగనేల? నీ, వెవ్య్వరి( గొనిరాజ్య + మేలు దాన 

వేను చిల్కుట 'వల్ల * నే సమ్మతించిన, రాముండు నీదు పు + త్రకున కటులె 
తప్పక యొస(గు; వ + దాన్యు కేకయుని పు, త్రీ! నాదు కన్నుల, ర్థింతు వేని 

తే! యిపడ యొన(గెద జీవంబు 4 లింతువేని, నీవశమ కావె వరము లే 4 నియును ధరణీ 

మాత్రముగొనుమువేతొండు + మజవుమబలః, నాసయిం దయయింతె న(* జూప(దగవె? 

పీ ఇచ్చితి ననిపల్కి * యి(క( దప్ప(గా(జాల(, బెను వగముంచి త 4 పింప+ జేసి 

నొంచకు మిట్లు యా + చించినం గ్రూర పి, శాచ మేనియుం దల్లి + చాయనిచ్చు 

నిన్ను మిక్కిలి వేడు + నీ మగనికి దీన, నొస(గిన దొన(గులు * పొస,గు నేమి? 

యని భర్తతను వే(డ(+ దనసాటి తానెయై, పిడుగుల ముద్దయౌ , చెడుగుక్రైక 

తే; మున్నెవరము లొస(గి యిపు 4 పొక్కియోట, గౌొన(గ నేముండు? ని;కసత్య + మునుభరింస 
టె 

నెవరు గల వారలోభువి + నెబు(గనై తి, ననుచు మది సుంత కరగని + దైవచించె. 

పీ క ల్లలాడుట యెటుం 4+ గని నిత్వశీలిభూ, పాలు(డా వాక్యంబు + నాలకించి, 

జీవంబు లుడుక మూర్చిల్లుచు నోర్పుమై, నీవనితారూవ 4, మెంచిచూడ( 

శ 
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జిలుమును చిచ్చును 4 గలిపి చేసినయది, యనుచు లజ్జించుచు + నావిలేని 
మనుజు వైఖరి నుండి + మరల నిటూర్పులు, విడిచి దీనత దోయ + వే(డికొనుచు 

శే॥ నీకొదుకె రాజ్యమేలును + గాక నీవు, స్వేచ్చనధికారమును జర 4 పింతు గాక 
యింత వశమగు(గాక పా + లింతుగాక, యొస౪గితిని తప్పి దానికై + విసుగనేను. 

సీ॥ నాప్రాణములను నా + నయనంబులంటో లి, భువి. బాణీ తతికెల్ల( 4 బుత్తు9( బోలి 

నడ(చు.నాకొమరు( డీ * పుడమి వీడక యుండు, మాత్రంబు కరుణింపు + మకురువిడుము 

తెలియ సత్యమె వేరు 4 తెగగోయ క మౌ, టకు, నిట్లు వందువా( + డను మృగాకీ 

నాల్క-పిడుచగ'టై + నాకుమారు(డు కన్ను, మలుంగగునేని నే + మజి6గి చత్తు 

తె॥ నాదు జీవముల్ నిను శర + ణంబు వే(డు, చున్న వని యామె పదముల * నొజి(గఈ గక 

యిచ్చి యడుగకు మనుట నీ * కెట్లు పాడి, యనుచు ద్రోపాడె నిందయు +, నగడుంగొనక 

తే॥ కఠిన పాషాణహృదయ యౌ + కై కయట్లు, పలుక(గొమరుండు కానకు + వెలలుమున్నె 

నేను జీవముల్ నీ(గుట + నిజమటంచు., బిడుగుపడు కొండవలెరాజు + పృథివి(ద్రెశ్లి 

తే॥ శ్రెళ్లి క్రూర దుఃభాంబుధి + దిగిమునింగె, ముని(గి దరి గానకావ్యాళ + ముఖి కఠోర 

వాక్కు. గుండెల నగలింప( + బాపచరిత. నీచతకు సహింపక పడి + నేల. బొరలె. 

చ॥ సతులిల జీవితేశ్వరులు + చావక మున్నె సుఖంబు రోయుచున్ 
బ్రతుకు త్యజించి రా యకము 4 ట్రా(తిగ( గోరక యింతదా(క ద 

త్పతుల వధించు నారులను + ధారణి( గానము వంశ నాశినీ! 

పతి నిటు నీకరంబులనె + పాపపు జిత్రవధం బొనర్హువే? 

ఉ॥ పాపము లెక్కలేదు కుల + పద్దతి మాడ్చితి ధర్ము వెంచవున్ 

దాపము. నొందవున్ గరుణ( * దార్కొని చంపితి వాక్చరాగ్నిచే 

వేపుచు( దీపి (పాణముల + వెంపర లాడి వధించి తింక నే 

పాప మెబుంగ కుండు ప్రజ * [పాణములం గొన నాస చేసితే? 

చ॥ ముగుదతనంబు జంకు బిడి + మున్ నేతి భూషలుగా( గలారలే 

మగువలు; కీర్తికై బిడెము + మన్నన సేయుట లోక ధర్మమా 

తగవు గణింపరేని వని 4 తల్ మగవారల లోన జేరంగా. 

దగు( జెలి రూపు:బట్టి వని + తాతతి( జేర్చుట యెట్లు పొందగున్ ?. 

క॥ బలమున బుద్ధిని రాజుల, గెలిచితి దేతవలవటకు 4+ గీమన నొక శ్రీ 

వల(దవిలి చెడితి ననియెడు, బలు. నిందం బొంద నిపుడు 4 పాలై తి. గదే! 

క॥ మేరుగిరి వేలు మేరువు,తో రాజిలు కరణి వెలయు 4 దోర్యుగణండొ 

భూరమణు( డగలు( బొగులున్, దూజు.( బొరలు లేచు( జూచు + దూపిల్లు వెతన్, 
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ఆ॥ ఒటలి యొజలి ధూ + నెటయ( బొరలు రాజ, వరుని గాంచి కైక 4 పదరి పలికె 

వరము రిత్తువా? భ + వ త్పన్నిధినె యిప్పు, ప్రాణముల( ద్యజింతు 4 నా? వచింపు 

ఆః విరిసి యెరిసి జీవ + వితతి( ద్రావెడు వహ్ని, వంటి కై. క మజీయు. 4+ దిలుకు నిట్లు 

ఒక్కొ-రాజా సత్య + మొగి6 గావ నొడలిని, కోసియీ (డె యిచ్చి * కుంద ఫలమె ? 

ఉ॥ చచ్చున దే యటంచు మణీ + చచ్చియు స్త్రీ కొల చుటునంచు టే. 

డిచ్చితి నిచ్చితిం గొమరు( + డేల(గ దుర్గమ కాననంబు నే. 

జచ్చి దివంబు నేలుదును + చావక నెత్తిని గట్లు కొంచు నీ 

విచ్చను రాజ్యమన్ జలధి + నీ(ది దరిం గనలేక (క్రుంగుమా. 

చ॥ పలు(క దొడంగు మున్నెసగ + పాలు కొలన్ ముగియించు కతి నాం 

జెల(గు మనో వ్యథం గుదురు + చెందని వాండయి చేష్ట దక్కిజే( 

డిల( దిడి యట్లుపల్కె. మది + నెంచిన దట్లు గడించి a క పే 

రలరున లోన నుబ్బుచు ర 4 యంబున సెబ్దకు( దేర నెమ్మదిన్. 

చ॥ అతిశయమైన నాళ్ళనొక + ప్రాణము. బోలిన. మేటి కార్య సం 

తతు లొనరించి వెండి పరి 4 తాపమునొందిన భర (గాంచి యీ 

యతివ రవంత యైన నడ + లందదు నవ్వెడి దీనింగాంచి యే 

గతి. దలయెత్త నౌనని వ + గన్ జనె( జిల్లని రేవెలందియున్ . 

రే॥ కై కవలన( దద్వరునకు( 4 గలుగు చెడుగు, గని. కల(గ్ జెక్కలనియెడు + కరముల గొపి 

కడుపు మో.ది కొనుచు నేడ్చు + కరణి, దోశె, కొకొకోయనుకడజాము 4 కోళ్ళకూ (త, 

శే॥ మదవతులకొాలియందెల + రొదల (బోలి, కొల(కులందు[మా (కులయందు ( + గూదికూయు 

పకులరుతంబు కె కేయి + పరుసుగాంచి, మండి లోలోన. దిశెడు 4 మాడి. నుండె. 
వా యు 

శ్రే మటివ( జాలని భద్ర నా: మంబు గలుగు, రాము డడవికి జానకీ + రమణి తోడ. 

' బోవ నేము దేశము వీడి + పోదు మనుచు, లేచు కరణి శాలలనుండి + లేచె. గరులు. 

చ॥ (ప్రభగల పద్మనే[తుండగు * రాము బలిష మదేభహస్త, స 

న్నిభ కరమందు కంకణము + నిండ6గఈ( గట్టకమున్నె చల్లనా 

నభమున రిక్క కూటువలు , నాశిలి తెల్లన యయ్యె నీడగా 
గ భువికి వైచు పందిరి య + గల్బ బటాదియలై న కై వడిన్. 

ఉ॥ పూవిలు పోరు గల్లు నిసి + పోయెను వచ్చెను వచ్చె నేటికి ౯ 
గ్రీవరు( గొల్బు పండువని + చెల్వుగ లేపుచు (మో(గె. భేరులా 

రావము కొండపై జలధ + రంబుల (మోతను పోలంగా మయూ 

రావలి(టోలి లేచిరి ము + ఖాంబుజముల్ వికసింప నంగనల్. 
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ఉ॥ కొందటు పెక్కు_లొ విరుల + గుత్తులపై (బడి మందచారియా 

గంధవహుండు మేఖలల( + గాంచన వస్త్రములన్ జెదర్చ (గా 

గుందిరి; తాసముల్ సురు(గ + గొందతు వల్లభులన్ ముదంబునన్ 

సందిట( గొన్న క్రైతవపు + స్వఫ్నము లాటి -నలంగి రొక్మెడన్. 

చ॥ ఇలువడి సున్న చేసి కుల, మెగ్గుల బొగ్గులుగా నొనర్చి ని' 

శ్చలమగు నింద చేకొని య + శంబును చూఅలు వుచ్చి 'సిగ్గజన్ 

నిలిచిన కె క్ర చేష్టలను + * నివ్వెణి గొతృ డు లెల్ల గాంచి మూ 

ముల ముకుళించి 'రిల్లన(గ + మోడ్చె( గవాలయముల్ మొగంబులన్.. 

చ॥ కుతుకము నిండ నాలుకలు + (గో సెడు మారుని వా(డితూపులున్ 
మతకరి మండబూరుతము + మాడ్చెడు వెన్నెల, మేనిం గోయ జీ 
వితముల రోయుచున్న యు; రుభీతమృగాతుల కప్పు మేలు కొ 

బ్బ తెజ(గు శ్రాంచు. బాము చెవి * లో జొరంబాలిన చంద మేర్ప డెన్. 

పీ॥చక్రియో శ్రీరామ + చంద్రుని పట్టాభి, షేకంబునకు నెడ * సేయు చెడుగు 
రాత్రి యగాంత స * రణి( బెద్దదై యుండు, చేలొకోయని పంక +, జాలయమును 

భూత వితతితోడ + మాతోడ', దపము చే, సిన నయనంబులు * చిత్త ములును 

సఫలత్య మొందంగ + సమయ మిదేయని, మేలుకనిరి యీగి 4 మేలువారు 

శే॥ కనులు తెఐచి పండువుగరా * ఘవుండుమకుట, ధారియగుచునూరేగ6గాం * తమయటంచు 

విరుల పాన్సుల నుసలి లే + చిరి కడంక, నలరు(దేటులు తోడ భ + మ్మనుచు లేవ. 

తే॥ కుసుమకోములుల్ దిట్లంపు 4 గోపమొంది, యుదయదుందుభుల్ (మో6గంగ 4 నులికిన। 

చెదర నడుము లల్లల నాడ: 4 జింత గొన్న, చెలువు లింపొంద[6గా6. గటా ౪ చఓంపరై రి. 

ఉ॥ కలను పీలి గుచ్చుములు + (కాలె వికసిత పుష్పమాలికల్ 

క్రకెను దుందుభుల్ నగలు + గ్రాలెను పక్షులు క్రాలె వీణియల్ 

క్రాలె మదేభముల్ హరులు (గ్రాలె రథంబులు క్రాలె( జిత ముల్ 

క్రాలెను ముక మాలికలు + శ్రాలెను క్రాలె ముదాణ లెల్లెడన్. 

ఊ॥ ఏడు జగాలతోడ మజి + యేడు జగంబులు జీవ పాళితో, 

గూడ విహాయితంబు లోన. * గూర్చిన భూవర మౌళి చింతచే 

వేడుక దక్కి యంగములు + వెల్వెల వోయి కృశించి నటి మె 

చాడుపునన్ వికొసములు + (ప్రగ్గి మినుక్కనుచుండె దీపముల్. 

ఉ॥ (మోంగెను కహకళాది రవ + ముల్ మధుపాళి నినాద వై ఖరిన్ 
మేంగెను దీవనల్ మజియు మీజెను మేలగు మేలుకొల్పులు కా 
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వా(గెను వాద్యరావములు + ప్రబ్బె దర ప్రకరావ లవంబులున్ 

రేంగెను క్రోవి నాదములు + రెచ్చె హితంబుగ సామ గీతముల్. 

ఉ॥ ధూపముపోలికన్ ముదురు 4+ దొడ్డ తమంబను వె వైరి భీతిలన్ 

దీపము లెల్ల ( దేజములు 4 దీలుపడం దన. వంళజుండు సం 

తాపము నొంది (క్రుంగ దురి ; తం బొనరించిస క్రూర కైకపై( 

గోపము నొందె నాగ డొలి * కొండను భానుడు దో (చె నెబనై. 

తే॥ మూడు మూర్త లై వారికి + మొదలు న న, విశ్వరూపుని విశ్వేశ , విల్లు విజుచు' 

వాని యభి'ే షీకముం గను 4 వాంఛ నున్న, మగువల మొగంబులట్లు ఏ + ద్మములువిరి సె 

ఉ॥ ఆ సమయంబునందు గల + యంబుధు లొక్కుట లేచె నాం బురీ 

వాసులు నే(డు రామునకు + బట మహోత్సవ మంచు గాంత మం 

చాసను లేచు కలక 4+ లారవ వై ఖరి దెల్ఫ నేరి కూ 

హా సముదీర్లతల్ గలుగు? + నంచు( దలంచి రొకొక్క_ రయ్యెడన్. 

తే॥ వీరుల మనస్సులను లాగు + వెల(దు(, లెల(, బాదములకు లత్తుక యిడు + వారు సంకు 

గాజు లిడువారు కన్నుల + కాటు కిడెడు, వారు (కొవ్విరుల్ తుటీమెడు + వారు నైరి 

తే॥ మోద భాష్ప ధారలు గల 4 మోము లందు, కలు ద్రావువాలుగ (బోలు + కనులచెలుల 

గంద పంకంబు తొమ్ముల( + గలుగువారు, పొదలు నుబ్బున లక్షుణు: + బో లెనైె రి 

తేజ సతులు కొసల్య( బోలిరి , జన్ని గట్టు, లల వసి ము టో లిరి త క్కు +, అలన లెల్ల 

పీఠం బోలిరి జానకి 4 సిరిని పోలెం బ్రభుని దశరథుం బోలిరి + పొరు లెల్ల. 

ఉ॥ రాము(డు గద్దె నెక్కునని + రాజ సమూహము వచ్చి చేరె న 

య్యామని( గాంచు వేడ్క హృద + యంబిల; (బేరణ సేయ మున్నె యెం 

తో మది నాసరేంప విబు + ధుల్ సుధకై గుమి గూడు లాగునన్ 

భూమి నయోధ్య తక్క. బెర + భూములు శూన్యము లయ్యెనో యనన్. 

సీ॥ చక్కెరం బోణులు + సైకత (శోణులు, విద్రుమాధరలును + పీన కుచలు 

గుములయి పురుషుల 4 గుంపులతో. గూడి, నడవు;డు నడవుండు 4 నడపు[;డనుచు. 

బలుమరు పలుకుచు. + దొలి నున్న చోటనె, నిలుతురు వెడలెడు + తలపు విడరు 

ప్రభువుల కూటమే + ప్రబల మనెడు వారు, యోౌవతంబే పెద్ద + దనెడు వారు. 

తే॥ యోధ వారమే గొప్పది + యువక సమితి, దొడ్డదను వారు వచ్చిన + సోమ మెక్కు 
డనెడువారు వచ్చెడుగుంపె + యధిక మనెడు, వారు మొత ము నెటి(గిన వార + అెవరు? 

తే॥ అనుచు నీలోత్సలంబుల + యంద చంద, మీ(టెల దొసంగులం జేర్చి + కాటుక యను 

విసము చంద్రు నందుంచిన 4 పెసయగు కనులు, గలుగు నుందరుట్ గెదుణల 4 రి-జనిరి 
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త్రే॥ చాల వాసించు నవ వన + మాలికాభి, రాముండగు రాముండటరాజ్య + రమనుపొందు 

భాగ్యమునుచూడరాకుండు + వారులంక(, గలుగువారును గిరులు ది * క్కరులెయగును 

శే॥ ఇంద్రుంబోలిన రాజులు * చంద్రులనంగ,. నొప్పు ము ముకాళ సత్రము + లుష్పరమును 

కప్పు నంచల గమి యన + విప్పు గలుగు, చామరల తోడ వచ్చిరి + చవిక కడకు. 

_ శే॥ విమల తపమున ఫలమొందు  వేదవిదులు, తాము కనిపెంచు ముదుల + తనయు పెండి 
చ Cana 

నడపు లలి వచ్చిచేరి రా 6 నందమునను, రాడ్రమా రామ కల్యాణ + రంగమునకు. 

54 నించిరి నుర లంబరమును, నించిరి దిక్కులను మేది + నిం గల జనముద్ 

నించెం బసిండి జడి జలధుల + నించె[ జెవుల బహుళభ ద్ర + నినదారభటుల్. 

ఉ॥ దీపపు6 గాంతి మించిన యు 4 దీర్ణనృపాల కిరీట కాంతులు 

దైపిత భాను మండలము + తేజము(గప్పె వరాంగనా విభూ 

షాపృథుకాంతులొప్పె భువి. + జయ్యన గెల్చితి మింక నాకమి 

"పేపున గె _ల్రమన్ వహి సు + రేకలకున్ మిజుమిట్లు గొల్పుచున్. 

తే॥ వలయుపరికరములు వస్తువులునుగొనుచు, మునులు [శుతులుపతించుచు * మొనసిరాగ 

ద్వార్థ్సితులు సం భ్రమంబున 4 దారి దొల:గ( గులగురుండు వసిష్టుడా 6 స్టలికి వచ్చె. 

తే॥ అమర వాహిని మొదలు క + న్యాకుమారి, వజకు( గల తీర్చములు వార్డి + వారియుంచి 
చేల్సివ పస్తువులును సింహ 4 పీరితోడ, వలయు నన్నింటి నట సిద్ద శ పజచియుంచెః 

తే॥ జ్యాతిషికులు లగ్నము డాసె + నని వచింప, జ్ఞాన దగ్గ కర్ముండు వసి * ష్టముని యా "క 

శిరమునం దాల్చి రాజేంద్రు + శీఘ్ర గతిని, తోడి తేర నెమ్మిని సుమం (తుండు చనియె 

సీ॥ ఆభ్రంకషం బగు + నంతఃపురీ సౌధ, మున సార్వభౌముని + గనక యచటి 
వారి విచారించి 4+ వడి(గై కమందిర, ద్వారంబు చేరి కాం + తా జనంబు( 

గాంచి కార్యము దెల్బ + గా వడివడి( జని, చేటికల్ కై కకు( + జెప్పునంత 

యము బోలు నయ్యమ + యాతని(గని రాము, వ(డిదో డి'తెమ్మని + పనుచునంత: 

తే॥ బొంగి బంగరు మండప + ములు చెలంగు, వీథుఐం జని తనలోన , వేద్యతొ డం 
కానా భూ 

దన్నుదా( దల(చుచునున్న + దనుజరిపుని, (మొక్కి. యిటను వదనంబు , మూసికొ; 

చ॥ ధరణిపులున్ మునీం ద్రులును + తక్కు. జగంబున వారు తండ్రి త్రీ 

రరితి వహించి నిల్చి రర + యం వినత ల్లియు మిమ్ము దోడిళే 

నిరవుగ నన్ను పంపె వడి 4 నేక్కు. శతాంగమ బొమ్మిడీక మున్ 
శిరమున( దాల్తు గాక యన( + జెచ్చెర నప్పుడ లేచె నాత,డున్. 

శా ధీరోదాత్తు(డుదారు( డుత్తమ గుణ 4 సేము ండు వారాశి గం 

భీరుం డంత స సహస్ర శీర్షునకు గే ల్వే మోడ్చి సామంత భూ 
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దార్ (శేణులు చుటిరా విబుధ బృం +౪ దంబుల్ సుగితంబు లిం 
ద 4 

పారం బాడ విలాసినుల్ గన శతాం +౪ గారూఢు( డయ్యెన్. 

చ బొమిడికమున్ ధరించుటకు! బోయెడి నం చుబలాట మొంది జీ 

నము లటనెల్ల వారికొక + వై ఖరినై రథమెక్కి యేగు రా 
ము మొగము గన్నవారివ లె( , 'దొందిక( జూడనివారుగూడ మో 

దము దయివాజు గొప్ప నిన + దంబున మోగిరి రెండు (గక్క-లన్. 

చ్ర॥ బెడిదపు! గ గై కవాక్యమున + వీరుడు పట్టము భూమి మాసి కా 

రోడొవుల శేగు మున్నె హరి , జాతులహా *.నములన్' కరీరముల్ 

నిడుపగు వాలుచూపులను + నేజము లెల్లేడ "నిండి యున్న పే 
రిడవిని చొచ్చి భాస్కర కు 4 లాంబుధి' సోముడు రాము(డ త్రరిన్ 4 

సీ గందంబు పుష్పృముల్ + చందనం బపరంజి, తొడవులు చెదధంగ ( + దొందర వడి 

గాజులు రాల మే 4 ఖలలు (వీలంగ నా, లీలను లజ్జను , + కోుచోయు 

కిందర్చు శరములు * గాడి గాయందయి, యుబ్చిన పీన ప + యోధరముల( 

గామాగ్నిచే వెచ్చ * గ్రాయగిన కన్నిట గలుకులు కొందటు + కడుగువారు 

చే॥ జాలి లేని యితడు నేల, నేల దగిన, యత (డె? యనువారు పుండరీ 4 కాకములును 

నెల్లయొడలును స్యందనం నా బెల్ల యెడల, నరయ( బడే రాము లెందతో 4 యనెడు వారు 

సీ॥ అంగన లెల్ల ని; ట్లాడుచు( గూటువ, లై నిండ బౌరులు + మౌని వరులు 

యువకులు రాముని 4 ' యొష్పుం గాంచుచు.. బ్రేమ. కెల్లనుగో నక హృదయమందు 

సీలోక మి(క సుఖి * యించు ననెడి వారు. జన్నముల్ క్రమముగా + జరుగు ననెడి 
వారు మా యాయువు( * బడసి చిరాయువు, గరిగి వెలయు మంచు. + బలుకువారు 

చే॥ ఇంద్రియము లెదిటిని గృిశి , యింప జేసి, పొందిన తపః ఫలంబు ని 4 న్నాందు( గాక 

యసడు వారు 'మాపుణ్య ఫ + లాతి "యము, నీకె లభియించు( గాకని + నిలుచువారు. 

సీ॥ కరుణ యేపారిన + కన్నుల బోలంగ, నబ్దంబు లేమి పు 4 ణ్యం బొనర్చె 

మేని రంగును పోల + మేఘము ల్యున్నెట్టి, నోము నోచెనొయంచు , నుడువువారు 

బహు తపంబులు సేసి * భాగ్య దేవత(బోలు, రామునిచ్చిన దళ + రథు నకరయ 

నీడుగా(బ్రత్యుప + కృతియేది చేయంగ, ననువగునని (పేమ + ననెడు వారు 

తే॥ రాము ననుకంప వారణ + రాజు(గాచు, హరికరుణ( బోలు నంచుంబ + ల్కాడువారు 

(శ్రుత్యతీతు నుత్తము మేని + సొబగు( గాంచి, కారణములేక ముద్వారి + గార్చు వారు 

పే॥ నీల మేఘశ్యాము + నిండు బుదియు శీల, మొరుల కెవ్యరి కేని , యరయ( గలదె? 
4 

ఘన తపంబులు పెద + కాల మొనర్చియు, గణుతింప ర్లానటి + (పణవమూ రి 
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యమరులలో నొక్క. + డగునెఃయటిని యంత, వబకు( జెడితి మని 4 పలుకువారు 

జలధి( ద్రవ్విన సాగ + రులకు స్వర్షరగను, నేలకు( దెచ్చిన + నిపుణులకును 

శే॥ సురల కొఅకు దై త్యుల( ద్రుంచు + శూరులకును, పేరుగల వన్నెతోడి వి + స్తారకీ ర్తి 
నిశ్చలం బౌట యితని + నెటీ భుజములు, కూర్చు కీ ర్రీచే ననుచు వా క్రుచ్చవారు. 

సి॥ ఇదె చందనపుగంద ౪ మిదె చెందిరం బియ్య, దియె మంచి యాణి ము + ము తెముల రాళి 

ఇయ్యవె మణి భూష + లియ్యవె మదకరు, లియ్యవె హరులివ్వి + హేమ సమితి 
ద్రవ్యంబు లేని పే , దల కొసంగుమ యని, చేతి కందిక గా(గ( + జేర్చువారు 

తన దూడ దుముకు చు + త్పాహంబుతో రా(గ(, గూర్మి6 గరంగి కాంచు + గోవుకరణి 

శ్రే॥ మెజపు. బోలిన తేరిపై + మెస్ వచ్చు, రాము మనసార(గని శరీ + రంబు కరంగి 
మనసు నీరుగా. బ్రవహిం౦ప + మచ్చిక మెయి, చిత్రరూపంబు క్రై వడి * జెల(గువారు 

ఉ॥ ఛత్రము చల్వనీడ నిడ 4 సైన్యము తో బహు శస్త్ర సంతతుల్ 

చిత్రముగా వెలుంగ నెద( + జిందెడు నెమ్మిని దాత్రి మేల్మికిం 

బాత్రము గాగ నేలు నర + పాలురు రాషువుఃగాంచి యర్మిలీన్ 

బుతుల(గాంచు టింక సరీ + పోలదు పో యని నిల్చు వారోలున్, 

శే॥ కారుమొగులు సొదామిని( + జేరు నట్లు, రాముండీ, త్రోవ వడివడి + రథము మీ(ద 

నేగునేమొ యీ వీథిని + హేమ రత్న, సమితి (ప్రోగు పోయు(డి యని ౪ చల్లువారు. 

చ॥ 'పెరుంగండు తల్లి చేతులను గొపెద్దగ రాముండు కైక చేతులం 
బెరి.గె. దపః ఫలాధికత( 4 బెంచిన యయ్యమ మోద మందడి యీ 

ధరణి నొసంగ నెంచినది + తానుగ నాతని కామె సంతసం 
బిరవుగ( జెప్ప శక మగు + నే యని లోన నుతించు వారలున్. 

సీ॥ పాప సందోహము + ల్పహుజన్యు దుఃఖముల్, మొదలంట( దెగునని + మురియువారు 

భూమండలము నేడు + రామునేశే కొద, యెల్లర కౌననీ * యెలయు వారు 

భువనకంటకులై న + దివిజవిరోధుల(, 'బరిమార్చు నిత(డని + పలుకు వారు 
రాము నాజలం దీర్చు + రాజు. లేతపమొన, రించిరో యని సంత 4 సించు దారు 

శే॥ పలు విధంబుల నీలీల6 + బలుకుచుండః, జవన తురగ. ప్రకీరక + స్యందనమున 
ల 

ఫౌధపాణిలు' విలసిల్లు + వీధి[€గడచి, రాచ నగరు 'ప్రవేళించె. 4 రామవిభు(డు.: 

శే॥ మందయానలు చేరి చా + మరలు వీవ.+ గ్రొాత యానంద మందిర + ఘు ప్రవీరుC 
డతిశయ (ప్రేమ నచ్చట + నరసి తండ్రి, గద్దెపె( గొలు వుండుట + గాన లేమి. 
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చ॥ శ్రుతులు సమస్త శాస్త్రములు + చొప్పడ నారసి తేజు యోగి హృ 

దత మయి పూచు *రూపముల6 + గాంచిన రాము(డు మౌనులు న్మహీ 

పతులును మోదమంద( బొల * పం బయి నిత్యయళశో విశేష సం 

గత మగు కూటముం గడచి 4 *కెక గృహంబును చొచ్చె చెమ్మిమే. 

చ అట్లు చనుచుండు రాముంగని + యందటు నీత(డు యుక కార్య మే 

పటుతర రీతి. జేసె. దగు * పద్దతితో ( దన తండ్రి పాదముల్ 

'నిటలము సో.క యొక్క యవ + నీపతి యయ దినేవు నుండి వి 

స్ఫుట గతి వచ్చు సీసకము * పొందిక నొంద( దలంచినా(డహో _ 

చణ అనుచు వచించుచుండ సుగు * కాలయు( డచ్చట సొమ్మసిల్లి తే 

టిని సితి నున్న తండ్రి గన * రా! బృథివీ పతి దీని నోటితో 

వినుచుటకుం దెగింప( డిది * విన్చెద, నేనని, కన్న త ల్లిగా 

మనమున చెంచు రాము గనె + మారణ దేవత( టోలు కై కయున్. 

కే! వేప కడ(దల్లి జేరిన + (క్రేపుబోలు, రాము( డామె పాదములకు. + (బ్రిణతి సేసి 

యొ“ చే (బ్రావాళాస్యంబు + నొనర మూసి, యొక్కంచే వల్వసవరించు + చొోది(గినిలిచె 

చ॥ యము(డను పేరులేక యమ + యాతన గూర్చెడు లోహ మానసం 

బమరిన కె క్ర యట్లు విన + యంబున' నిల్చిన పుత్రు (గాంచి యు 

తమ గుజరత్నమా: సువిళ + దంబుగ నీ జనకుండు నీకు ని 

క్క_ముగ వచింప( గోరినది + + కద్దది కోరెద వేని తెల్పెదన్. 

చక అనవుడు రాము. డామె. గని + యమ్మరా! తండ్రి విధింప( దల్లి ప్ 

పన: గల డొండు గల్లిన గ తార్జు:డనై తి( దపంబు పండె నా 

జననము ధన్యమయ్యె( గెల * సంబు పవిత్రత. గాంచె నింత కం 

"చను మటి గల్గునే పలుకు. * డీ తలమోచి యొనర్తు నేననన్. 

చ భరతు (డు రాజ్యమే (లగ ద ౪ పస్వి వలెన్ జడలూని వల్క_లాం 

బరములు పూని పాలనము + మాని భయంకర కాననంబులన్ 

బొరి( బదునాలుగేండ్లు చన * బుచ్చి పదంపడి రమ్ము నేడెయీ 

- పురమును వీడి పొమ్మనుచు * భూపతి యాజ్ఞ యొసంగె నావుడున్. 

వినుతి యొనర్చ నాలుకకు + వీలుపొనంగని మేరలేని. మే 

ల్లొనముల ప్రోకయెన రఘు + కుంజరు చెన్నగు మోము నన్ను పో 

ర్త 

శ్రి రూపము లై దు_సరత్వము, ప్యూహము, విభవము, అంతర్యామిత్వము, అర్భావ తారము. 

త్రము = వైకుంఠ వాసు(డై యుండుట, ప్యూహము = పాలక డలిని శేషళయనముపై యోగనిద్ర. 

వము == శ్రీరామాద్యవతారములు అంత ర్యామిత్వము == భక క పహృదయకమలమందుండుట అర్భావ 

యు _ దేవాలయములందు వేంచేపియండుట. ' 
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ఎన వెడ(గుల్ వచింప మొద 4+ లే యను వొందదు; మున్ను క్ంజమున్ 

జెనయు మొగంబు పూర్తి విక + సించిన పద్మము గెల్చె నయ్యెడన్ . 

“| అమల మనస్కు-/డైన ప్రభు, నాజ్ఞను మీఅ(గ యజ్ఞ లో 

కమును భరించి కావ(గొను + కషము, యుగ్యము కాండి[క్రంది కే 

గు మెయిని సమ్మతించి యన 4 ఘుండొక ( డవ్వల( గాడ విస మో 

దమున( 'దొలంగిపోయిన వి * ధంబున వీడెను రాము! తత్తలీిన్ . 

ఉ|| .అమ్మరొ। తండ్రియేల? భవ 4 దాజ్జను నేనానరింప నందునే? 

= తమ్ముడు పొందు భాగ్యమది + తథ్యము నాయది కాదె? యింత కం 

బమ్మజి యేది నాకొనరు + రేవ? భవద్వచనమ్ము నాదు శీ 

ర్షమ్మున దాల్చితిన్, సెలవె? + చయ్యన ఉశ్లైద నే(డె కానకున్. 
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శే॥ జానకీజాని యీరీతి + చనవు తోడ, బలికి తల్లి పాదములకు * (బ్రణతి సేసి 

తండ్రి యున్న దిక్కునకు వం * దన మొనర్చి, సరగ వెడలెను కౌసల్య + సదనము॥ 

చ॥ మొగుణులు గప్పియున్న నగ + ముంబలె నొప్పిన రాఘవుండు మే 

ల్రిగ గల బొమ్మిడీకమును 4 శీర్షమునం ధరియించి రాచ శీ 

వి గలిగి వచ్చు నంచు మది , వేడ్క వహించిన తల్లియొద్దకున్ 
వగ విధి ముందు గా(గ6 దన + ధర్మము వెన్క్న(గ వచ్చె నొంటి మె. 

చ॥ బొమిడిక ( దాల్చలేదు బహు 4+ పుణ్యజలంబుల చేత సాక్షం స్ట్ 

రము గనరాదు చిత్రమని + శంక యొనర్చెడు తల్రికిం (బ్రమో 

దమున నమస్కరించు గుణ + ధాముని దీవన చేసి యామె ప 

ట్టమునకు నడ్డపాబదియు + డాయదుగా యని ప్రశ్నచేయ- గన్. ఫు 

క॥ వూాతా। సీపియ తనయుడు, నాతమ్ము(డు ని"్మలుండు + నయగు3చరితుం 

డాతతమతి భరతుండీ, భూతల మి/కనేలు ననుచు. ౪ బుతుం డనుడున్. 
యో 

చ॥ నలువుర నిష్క_లంక మగు + నర్మిలి, జూచుటయందు భదముం 

దెలియని కోసలేంద్రసుత + ధీరున కిట్లను రాజ నీతికిన్ 
వెలితి యొకండు గాక గుణ + విశుతు'డౌ భరతుండు నీకు నే 

వలనున( దీసిపో:డు భువి , భారము పూన(గ నర్లుడే చుమీ. 

చ॥ దుబీయొక టాలకింపుముకు * మారక! భూవిభు నాజ యియ్యెడన్ 
(bg 

నెజ సెనొ లేదొ యంచు గమ + నింపక యొప్పుట నీకు ధష్కమౌొ, 
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బెరిమను నీదు తమ్మునకు( + బృథ్వి నొసంగి పొసంగి వానితో ( 

జిరతర భోగ భాగ్యముల( * జెందుచునుండుము దీర కాలమున్. 

చ॥ అనుటయు. బూతమానసము 4+ నం దకలంక ముదంబు నొందు న 

తృ నయు,డు తల్లి కిట్టులను( + దండిరి స్యత్చథితుండు నాకు ని 
చ్చిన దొకయాడ్డ యున్నదటు ః చెల్బెార నే బదునాలుగే: డు కా 

ననముల సంచరి చి తద + నంతర మిచ్చి శేగుదెంచెదన్ 

తే॥ అనుచు రాము(డాడిన వార + యనెడి చిచ్చు, చెవుల(బడియు :బడకమున్నె (0 చింతచే(గ్భ 

శించె భ్రమియించె( గుందె శో 4 షిలై( బరి త, పించె. బలవించె. గౌసల్య + పృధథివి(గూలె 
౧ 

సీ॥ తనయ నీవీ భూమి ౪ స్సంభము వలె నిల్చి, కాతుగా కను మాట + కై తవందొ? 

అంత ర్విషమొ? నాదు + (ప్రాణముల్ చలియించె, బదుకంగ. జాల దు + రృరమటంచు, 

జేతిని చేతితో + జేరిచి నల(చును, వట కిసలయమన , వజలు తనయు 

నుదరంబు( గరమున + నూరక తడవు. బొ, గలు లేవ నూర్చు లో గల(త నొందు 

తే॥ చక్రవరి కరుణ చాల + సౌొమ్యు మయ్యె, ననుచు నవ్వు నాయన: యొప్పు + డడవి కేగు 

దనుచు .లేచు నేనును వత్తు + జనుద మంచు, మించి పలవించు రోదించు + మిగుల నొచ్చు. 

.ఈ॥ మరణాంత వేళ యాతన, బెరసిన గతి. దల్ల డిల్లు +, విడిముడి జాబన్ 

సేద వంచి మొగమును, కరమున గప్పికొని' యేడ్చు + కరణిని వగచున్, 

ఉ॥ పోయను ధర్మమింక6 గల + దా యను దైవమః యిట్టి పాటు లొ 

నే యను దప్ప్బెకండు గల + దే యను నెక్కరణిన్ భరింప నౌ 

నో యను పూర్వ కర్మఫల + మో యను నుత్తమ పుణ్యకర్య శీ 

లా! యను నక్కటాః: యను న, హో! యను లోకము లేనిదే యనున్. 

శ్రా॥ కేపుం బాసి తపించు ధేనువు (క్రియన్ + గీడ్చాటు మె జింత త 

న్నేంపన్ మూర్చిలి నేల (వ్రాలు జననిన్ + హృద్యంబులున్ ధర్మ్యముల్ 

చే పటందగు వాక్య సంతతులచే + శ్రీరామ చం(దుండు సం 

తాపం బూడ్చి దిటంబు (గొల్ప మది. జిం 4 తంచేసి తానిట్లను న్. 

శా తల్లీ! మేటి సతీమత ల్లి వయి సా + ధారణ్య కాంతం బలెన్ 

జెల్లం బోలునె? చిత మందు తగవుం + జింతింపు మీయాజ నే 

నుల్లంఘింప (గ. బోలునమ్మః! విభు స 4 త్యోద్దారుగా జేయ(గా 

నొల్లంబాటు వహింతువే? యిదియు నీ, యుల్లంబునం దో6పదే? 

శా॥ నాకరంటబెం గడు నుత ముండు సుగుణా + నందుండు తమ్ముండు తా 

సీకుం గాడిలి పట్టియౌ భరతు( డీ 4 నేలం (బ్రపాలింప(గా 
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గీ కారణ్యములన్ వచించి పిత వాక్ 4 క్షేత్రంబు( బండించు నా 

యీకార్యంబునక ౦టె, బుత్తు9నకు మే * లేదీ (పపంచంబునన్ ? 

తే॥ మిన్ను మన్ను సముద్రముల్ + మిగులుపంచ, భూతములు సమ స్తంబును + పొరియు(గాక 

తం డ్రియాజును జవదా(ట౯ * దగునె తలి! దినికె నీవు చింతింపం + దేశు వగునె? 
ఖో aa) డు 

లర్. 

'తే॥ అనుడునా మెయిట్లను(గుమా + రా! య_టైన, జనకునాజ్జ్ఞ దాట(గ( బిల్క + సాహాసింప 

నిన్ను విడిచి యీజీవముల్ 4 నిలుప జాల, నన్ను నీతోడ (గొనిపొ ము థి న్యాయ్యమనిన. 

చ॥ తనయుడు రాజ్యము న్నడ(ప( 4 దండ్రి తపం బొనరింప నేగుచో 

వనముల కేగి భర్త నెడ6 , బాయక నోములు నోతుగాకిటన్ 

నను విడనాడి కుందు జన + నాథున కూటిట(గూర్చ కిట్లు నా 

వెనుబడి రా(దలంప( దగ + వే? మది ధర్మవథంబు నెంచవే? 

ఆ॥ ఎద కలంగ హేతు + వెయ్యవఏ? సురలును, మహిత తపము వలన * మహిమ. గనిరి 
వనుల( దనయు,డుండ + వలసిన దినములు, పదియు నాలుగంచు( + బదిల పడుము. 

ఆ॥ మునుపు గాధి తనయు , కనికరమున(గొన్న, విద్య యవల గల్లు 0 విభవ మెల్ల 

వీడె నేమి? వారు + విధియించుకార్యమ్ము, లొనరజే(త( మేల్మి , యొదవు కొజతె. 

చ॥ మునులకు సేవ చేసి గురు , బోధము గెకొని కడు లేని వి 

ద్యను గొని వారి దీవనల + నంతము లేని బలంబు నొంది పెం 

పెనయ(గ దేవతాహితము + నిచ్చను చేయుచు వారి వీడుకోల్ 

“ గొని యిట కేగు దేర. వెను 4 కూరిమి( గాంతువు గాక త ల్రిరో। 

ఈ॥ ధా(త్రిం ద్రవ్విన సగరుని, పుత్తు9లు తదు తండ్రియాజ + పొస(గించుటకె 

గాత్రములు వీడు కతమున(, బాత్రములై యొస్పె నుతికి + వారల కీర్తుల్, 

క॥ శివు గద ధరియించిన భా, రవు'డు జనకు నాజ దాట + తయ తన తలిన్ 
ta జః ల 

దివిరి తెగనేసె మసకున్, ధవు నాజ్జం దాంటుపెన్న + దగునే? తల్లీ: 

క॥ అని యిట్లు పలు విధంటదుల(, దనతృలిని యూజడించు + తనయుని పలుకుల్ 

విని యిత (డెటును రాజ్యం, బును, విడుచున యనుచు నిటు * మొగి నూహించెన్ 

తే॥ భరతునకె రాజ్యపాలన + పరగు. గాక, రాష9ిమును ఏడి దురమా + రణ్యములకు( 
లు అనై 

దపము సేయ రాముని పోక + తడయొనర్పు, నవని విభువేండియే తీరు + ననుచు వెడలె. 

శే॥ వెడలునున్న కౌసల్యకు + వినతి చేసి, త ల్లినూరార్చి వనరెడు + తండ్రి( దేర్చు( 

దగినది సుమిత్రయేయని + తల(చి యామె, సౌధమునకు (శ్రీరాము:డు + సరగనడచె 
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శే॥ నడచి కొసల్యకె శేయి 4 నగరు సొచ్చి, వఏివశతం బడి యున్నటి * విభుని గాంచి 

దేహికిం ద్రాణములు బయ 4 ల్రేజు వేళ(, దనువు కూలు నట్టులు. తెల్పి 4 దపి ప్పిపడియె 

సీ॥ చాలసేపటి కొక గ్రా + చందాన. దెలివొంది, హాోనాథ!: యనును పా, యంగ దగని 

వారల నెడ(దాయః 4 గారణ మేమను, సిదినీతియే? యను + హితమె? యనును 

సేవకు రాం[డ్రమా + స్టితి' 'దలంపవె యను, దాడియే యిది మహీ + పాల! యనును 

అనదల భాగ దేయమ। యను గంటివే, యను మదియా(శ్రయ + మా! నృపాల 

తే॥ 'నాథ నాథా! యనును లోక + నయవిశాల!, కర్ణమే యను లెమ్మను( + గష్టమనును 

అవని నాజీవితం విక 4 వ్యరమనును, ఇట్టు లొటకు( గారణ + మెమొ యనును. జ 

చ॥ ఇరులను పోవ దోలెడు ది + నేశునకున్ సమమైన యానతిన్ 

జరపుటచేత నెమ్మదిగ + సాగుచునున్న జగంబు కీడు పా 

_ టొరసి లయంబు నొందు నటు ౪ లుల్లమునం దలపోసిమో యిటుల్ 

కరుణ తొలంగి యుండుటకు6 + గారణమయ్యె జగచ్చరణ్యమా: 

ఉ॥ వారిధి మేఖలా సుజన 4 భవ్యతపః ఫల సంభవా! మహో 

వీరః దయోసముద్ర! నయ 4 విశ్రుశ। వేద శిరోర్త సన్నిభా: 
గ్రీరమకున్ విశేషరను + చేర్చునుదా5: యెదల్ 'ద్రవింన నీ 
తీరున గుందుచున్న మము 4 చేర్చక యూరక యుంట పాడియే ? 

చ॥ నిలుకడ చెందు మించువలె + నీటగు దేహము దేహి లే. డనకా 

దల(పగ రాని దుఃఖమున( + దద్దయు మున్లి నరేశ్వరుండు ఇ 

షలు విడి తెల్పి దప్పె నిది + చక్కటి నా( డిన మిత్ర మంచు నూ 

హల కెబు(గంగరాదు తన + యాః నిభుదుస్ట్రితి జూడ రమ్మి(కన్. 

చ॥ ఇటు పలవించు రామ జన 4 యి త్రి కలధ ధ్వని విన్న రాజులున్ 

జటిలు లమంగకళంబు విన6 + జాలము దీనికి హేతు వెదియో 
ద 

తటుకున( గాంచి రండనుడు( + దత్త రతోడ వసిమ్హుండేగి సం 
ర క కటపడి జేని దుస్సితిని + గాంచి సమాప్తి  యెదంచు, జింతిలెన్ . 

వి 

సీ మనుజుల శీంంబు + మార్చొడు విధములు, పరులకు నెబు(గ సు 4 కరముగాదు 

నృప వరు(డో మర + ణించి నాతడు కాండు, కాండన్న బ్రతికెడు *, వాండుంగాండు 

కౌసల్యయో వగ + గ్రాంగి క్రుంగుచు నుండె, నడిగిన6 జూడదు + నుడువ(టోదు 

పతి వివశురండయి 4+ పడియుండ నించుక, యేని చింతింపద + యెడ(ర పదిల 

శే॥ మూనె నియ్యమ దెల్పునం *, చూహ సేసి, యెదుటంగేలుమోడుపుఘటి + యించినిలుచు 

కె కంగని యిది యేమన( «౪ గడచువృ త, మెల వివరించె నదేవి , పలటిలక. 
యా అజాత ౧౫ యు ౧ 

పీ॥ పలికిన కె కేయి * పలుకు చుండంగ వ, సిషండు దశరథు* జేయి సాంచి 
రా అ 

లేవంగనె తి యో + భూవర నీ విటు, లజ్ఞాని కె వడి 4 నడల నగునె? 
paar. eo రు ' 
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క కేయి గుణ మీవు 4+ కానని దొక్కా ? యా, యమయె రామునకు రా + జ్యంబొ'సంగు, 

నిది యెట్టి కార్యంబు + మది చింత వీడి లే, లెమ్మంచు( దాళ వృం + తమ్ము తోడ 

శే॥ విసరి పన్నీరు చలి దు + ర్విషము? బోలు, వెల(ది వాక్ళూల మించుక 4+ వెనుక సడల 

రామ రామ యటంచు నా + క్రందనంబు, సేయు ధరణీశు ప్రాణముల్ 4 చెలంగి కాంచె 

పీ! కాంచి రాజేంద్ర! నీ, కటు దుఃఖమును మాను, పురుషోత్త ముండెయో భూయి(గాచు 

దానికి విఘ్నుముల్ + తనరారు నేమి? స, మంజస మందని 4 యట్టి పలుకు 

లాడు కై కేయియే + యవని నొసంగును, నీల దేహు(డె నేల 4 నేల కుండ 

వనుల కేగెన యేని + మన మిట నుందుమే, యను వసిషుని పల్కు-_ + లాలకించి 

'ే॥ గురు వరేణ్య! యీసితి నేను + కూలు మున్నె, పట్టముం గట్టి రాము:డు + వనులకేగు 
@ , 

తల(ప్ప మాన్ని నావాక్యముల్' 4 దబ్బుగాక , యుండరక్షింవవేయనీ * యొడయ(డనుడు 

చ॥ మొనసిన పాప రూపమగు * మూర్జ మొగంబును గాంచి (శ్రీరమన్ 

జెనసిన దానవమ్మ యిట * జెప్ప(గ ఛెయ్యది గల్లు నీకు? నీ 

తనయున కీ ధరాస్ట్రలి ము 4 దంబున నిచ్చి భవ న్మనోహరుం 

దనుపుము ప్రాణమిచ్చి విశ + దందగు క్రీరి భరింపు మీవిధిన్. 

చ॥ పొలుపగు 'ద్యంద్వ కరముల +4 మూలము 'ముట్ట నడంచి యున్నతుం 

డలఘు+డు నైన వంశ గురు( డవ్విధి. బల్కుచునుండ( గక భూ 

తలపతి సత్య వాక్యమును + తప్పిన నే నుసులుల్ దొలంతు నా 

పలుకులు నే;డె సిక్కు పటు + పం గల నంచునే యేడ్చె వెక్కు_చున్ . 

చ॥ పతి గతియించు నంచు జన + వారము సమ్మతి సేయ దంచు నిం + 

దిత మగునంచు( బాపమును + దెప్పరముం గలదంచు డెంద మం 

దతివ తలంపదున్ జల మొ + కంతయు వీడదు నే వచింస(గా 

పాత మెది గల్లు నంచు మది + నెంచి వసిస్టుండు పొడి గాదనెన్. 

మ॥ తగు మోమోటమి లేక కుండి పతి యం + తంబొందు నంచెంచకే 

తగులుం గానక పుంటిలో( జొనుపు దు + రాహాగ్నియో? నంజొ? నాం 

దగి వా[కుచ్చుచు నున్న నీవు చెలివో? దావాగ్ని వో! భూత మో? 

మగ; డిం కేటికి నీకు? రబ్లొః వలదో? 4 మన్నించు నిన్నిందుపె . 

చ॥ నరపతి నోటితో సుతు వ * నంబుల కంప(గ( బల్కు మున్నెని 

బృరమున( బల్కి_ తీవ రఘు * వర్యుండొ దుర్గమ 'కాననంబులన్ 

దిరుగుటొ పొందుటో విడ(డు + దీపిత కీర కసువుల్ దహించు నో 

శరనిధి బాడబంబః మణ్ + సాటి యెసంగరు నీకు భూస్టలిన్ . 
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తే॥ నిష్కలంకు(డమ్మునియిట్లు నియతినుడువ, 'నృపు(డువినిసాల్క విసమున్న + నెలత గాంచి 

పొపినీ।ః వనములకు నౌ 4 (ప్రాణములను, నీవపంపితివే? యత ( 4 డేగినాండె? 

శో॥ నీ యుదేశము బాగుగా నెటీ(గితిన్ 4 సిజిహ్వాకా దుర్విషం 

బే యెంతో కుడిపించి (త్రిప్పుదసువుల్ + హేలం గొనం జూతుకై 

కేయో! శాకిని! నిన్ను వహ్నియెదుటం 4 గేల్వట్ల(గా లేదు నౌ 

యాయు[ర్ర్వాతము (దీయ మృత్యువునె యి, ల్లాలంచు( జేపట్టితిన్. 

సీ॥ కొడుకు గాకొక దృష్టి + పడయని నాకన్ను(, బొడిచెదవేల యో + పొలసు దిండి! 

అత (డు గాకొక ప్రాణ + మరయంగలేని నన్, జంపంగ నెంచికే + అంపెలాడి: 

సుతు(డు గాకొక నాల్క. + హితపడ కుండునా, జిహ్యను కాల్చెదే 4 చిచ్చు పిడుగః 

వంశాంకురంబును + వనులలో. (గ్రాంగింప, నేంచికే రవివంశ 4 మృత్యుమూర్తిః 

తే॥ హృద్విదారిణి! సిగ్గి(డి! + హెచ్చు లేల ?, నీమెడం గట్టు సూత్రంబు 4 సీసుతునకు 

భరతునకు ( బట్టముం గటు + పటునందు, ననవు గాగ రకొబంధ + మగునుగాక. 
. లు ల 

_చ॥ ముని కుల చంద్రః యీచెడుగు + భూతము నాసతిగాదు నేడెదీ 

నిని మనసార వీడితిని + నిక్క మయోధ్యకు భర్త దీని కిం 

దనయు(డు నాకు కుమారకు(డె +, తక్కి.(గుమారుకు(డౌ నె యాత (డో 

జను మి యౌర్హ్వదై హికము + సల్ప(గ నర్లు డు కాడు సుమ్మి(కన్. 

చ॥ అని మజీ కోసలేంద్ర తన + యం గని ప్రాణపదంబు నన్నిటన్ 

గనని విధాన నిన్నునట( + గానకయే వనవాటి కేగానే? 

యని పలవింప నయ్యమయు + నచ్చట్టనెన విధం బెజింగి వ 

చ్చిన తల(పున్ మనంబుననె + చెచ్చెర వీడుచు వ్రాలె నేలపై 

మ॥ ఇది కై కేయి కుచేష్టితం బనియ భూ + మీళుండు కె కేయికిన్ 

ముద మందన్ వరమిచ్చి తత్సలముగా 4 + మూర్చిల్తి "సంతాపమున్ 

మది( గొన్నా(డని లోన నూరడిలి రా 4 మాః తం|డ్రి వాక్యంబు నె 

ల్లిదముం జేయక కాన కేగుమని ప + ల్కెన్ లేచి కౌసల్య తాన్. 

సీ॥ పతి పలవింపంగ. * బలవించు నందింప, నందించు నద్దేవి + నాధు(గాంచి 

యో మహనీయ? యి 4 ట్రుడుకంగ నేల? స, త్యంబునయందు సు శ స్టెర్యమతివి 

ర 

అకలంకమైన నీ + యౌదార్యమున కిప్పు, డించుక కల(క( గ + ల్పించెదేని 

సుస్టిరగుణ్ యగు + సుతునెడ( గల్గు వ్యా, మోహంబుచే వగం + బొగిలెదేని 

తే॥ జగము వార లీపద్దతి + సమ్మతింప, రట్రుగావున 6 బుత్రుపై ‘ నడరు(పేమ 

నడ(చి యడవుల “కాసుతు + నంపి సత్య, వాక్యు(డవు"। గమ్ముయశము (గా . +, పాడుకొనుము. 
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ఉ॥ నందను( డేగకుండ( డి౧క 4 నాథు(డొ జీవము నిల్ప(డంచు( దా 

డెందమునందు కుంది వగ 4 డిందును భర యశంబుకై దపిం 

చుం దనయుం గృపాళుతను + చూడుమ యంచును వే(డ(బోవ(దా 

చందనగంధి యెట్టి చెడు + సంకటపాటున. జిక్కె_ దైవమా! 

చ॥ సతి యటులాడు వా రవిని 4 సత్యయశ స్కుండు భూమిభ ర నౌ 

సుతు(డి(క మేదినిం గొనండు + సూటిగ సింహ మదేభ భల్ల సం 

తతులు చరించు కానలకే + దప్పక యేగున యంచెజింగి సం 

తత పరితాప మంది వసు + ధం బడె రాఘవః యంచు టోలుచున్. 

మ॥ తనయా। కన్నులు నీరుగాంగ నసువుల్ 4 స్టానంబులం దప్ప6 జా 

వనె యున్నా(డను వి(ప్రలగ్ని యెదుటన్ + భవ్యాభిషేకంబు సీ 

కొనరింపం గొని యుంచు తోయముల నా + కూర్చ్వ్వక్రియ ల్సల్సి కా 
ననముం జేరు మనంతరంబు నను గా + నం జాల వా మీ(దటన్. 

ఉ॥ రాజుల. బెక్కుమాలులు ప + రశ్వథముం గొని సంహరించు వి 

భ్రాజిత న త్వ్వశాలియగు + భార్గవరాముని వింటి చేతను 

తేజ మడంచు ధీరః కుల + దీపకః సంతతి వారికెల్ల, బే 

రోజను వచ్చు శీరకము + నుంచెద నంచని యిచ్చితిన్ జటల్, 

ఉ॥ నీల వలాహ కాభ భభ. 4౪ నిర్మల దేహ! మనోవచః క్రియా 

శీల! కపాల వాల! శశి 4 శేఖర చాప విభంజనాః సుదీ 

శాలి హృదబరంజన కృ + శత్వుము నొందెడు నొంటి వృద్దుని 
జ 0జీ 

ప్రేల పరిత్యజించి తిక 4+ నేనును నిల్వ (గ నోప భూమిపై, 

సీ॥ అపరంజి కపరంజి 4 క్యూతికి విఖ్యాతి, సీగుణంబులును నీ + నియత చరిత 

సత్యంబులకు నిత్య + సత్యరూపంబ! నా, కంటెను ముందీవు + కాన కేగ 

నే బసివా(డనే? + నీకంటే ముందుగా, దేవలోక ము( జేర + దివురువాండ. 
బ్రేమచే( గరంగెడు + పెనుపారు హృదయంబు, (పేమచే (బ్రాణము + ల్విడుచు నొడలు 

తే॥ శేడసి యున్ననే నీ వంటి + వాడ(గాను, పరమ పావని సీత( జే + పట్టివచ్చు 

నిన్నుగాంచిన యీకంట + నీవువనుల(, జేర వీకింపజాల వీ + &ంపజాల. 

సీ జగము నీ విరహంబు + సహియించు నేనియ. డేవతావళియు( జిం + తింప దేని 

నాతండ్రి! నాయన్న! * నా జీవితంపు స, ర్వ స్వమాః నిను గన్న * వాడ నైన 

యే నెలుంగుదు నీ మ 4 హిమ నాస్టితిం గూర్చి. యేమని వచియింతు + నిహము నొల్త 

నాల్గు వారిధులకు 4+ నడిమి భూతలమును, తటు(గక యెలరారు + ద్రవ్యసమితి 



1838 కంబరామాయణము 

తే॥ రోథగజాదిరొ ములు రళ్న + రాజి తోడ, గీరి కాము(డ వగుచుం గై + కేయి కొస(గు 

సీ యుదారతయే నిట + నిలువుగా(గ, నాదు ప్రాణంబులం దీసె* నయ గుణాఢ్య! 
(స . 

చ॥ సరో సుర నాగ యక్ష కుల + నాథుల యందును నిన్ను పోలు శ్రీ 
రిరగునళాలి విశుతు( డొ + కొండు గలా(డొకొ? ముద్దుకూన। యా 

పర కుపు చేత6 బటు బల * వంటు(డు గర్వముచే నెదుర్చో నొ 
శు 

ల్కి-రువు.డ సీల్చి మార్ గ్రాను దు + గండు జగందున( గల్ల నేర్చునే? 

చ అగపుల కీవుపోవ విని , (ప్రాణము ఈ తోడుత నుండినంగదా 

పుడమి జనందు లెల్ల 7 నను 4 (ప్రవ్వంగ 6 ది'టైడువార లిట్లు నీ 

పది వల, నుండ (గా గొడిమె + లాడి గృహంబున( ద్రీపి దేహ మే 

డపకి యుంటినేని (బదు 4 కెల్లిదమౌ( గద? సద్గుణాకరా।ః 

చ॥ సిర తప మాచరించి భవ + దీయ బలిష్ట విశాల వక్షమున్ 

మురువుగం గే గ” (గిలించికొన( 4 బూనిన “లక్మియు భూమి దేవియున్ 

ధర మన (జాల రంతియ క + దా? మజీ యేనును నిన్నుపాసి'యు 
ర్వర( దగ నుండుచో( గయిక + వంటి దురాత్ము.డనే నీజంబుగన్. 

ఉ॥ కాంతులు గుల్కుభూషలు జ ॥ గా మకుటంబు పసిండి గద్దె ము 

కాంత రితాతపత్త ముర + మందున లక్ష్మీ వెలుంగ( జూడ (గా 

నింతిలుచుండు నే ముదుక + 'చీర మృగాజినమున్ ధరించు టా 

వంతయు( జూచు మున్నె మృతి + నందుట యెన్న సుకర్మమే కదా? 

ఉ॥ పుత్ర విమోహ మిట్లు మది( , బొంగ6గ తాలు కరంగనేడ్చు రా 
ణీై(మ్రు;డు (పప్రాణముల్హరల + నీయగు స్టితిన్ గృశతన్ భబింప లో 

కత్రయ పూజ్యుండై న.ముని 4 కాంతు(డు భూపతి(గాంచి రాముండీ 

ధాత్రిని వీడకే నిలిపె + దన్ ధృతి( బూనుమ యోర్చుమా యనన్ 

ఉ॥ పావను(డై న మౌని యిటు +, వల్క(గ వేదన నొందుచున్న పృ 

థ్వీవరు( 'డేమహాత్యకు(డు 4 + వెళ్ళి వచించిన రామచండ్రు(డుం 
బోవక నిల్చునంచు( దల 4 పోసి యొకించుక కేజీ వెండి చిం 

తావిల మానసుండగుచు 4, నందబు హాయన(గూలేె ధారణీన్. 

చ॥ తల(పును ప్రాణముల్ మజచె + ధారణీ నాథు( డటరిచు డెందముం . 

గల(గ(గ రాముత ల్లి, కొడు * కాః యిట రాజ్యముతోడ మమ్మిటుల్ 

దొల(చితె? యంచు, నాథ! పెను + దుఃఖమున న్మము వీడి మీరలుం 

దొం(గుట ధర్మమా? యనుచు. + దూలుచు సోలుచు. గూలె వెక్కుచున్ = 
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శే! మనసు నిలుపక, మీరిట్లు + మల(గుచుండ, లోక మెలను పెను చింత + లో మునుంగు 

వచ్చినను ముని తోడి రా+ వచ్చు6 గొడుకు, తెరలకుండని పతి సేద * దేర్చు6 బూని, 

తే॥ పతి మొగంబును మేనిని + పాద యుగము, తన మృదుల హ స్తయుగళాన.. 4 .. దడవుచుండ్, 

'దెలివి దప్పిన నరపతి + తేఆి మెల్ల, వచ్చునే వచ్చునే యని 4 "వార కనియె. 

Gi కుటిల మనస్క_కై క తన 4 కుద్ద కుబో ధముచే వరరబులన్ 

దటుకున నాదు ప్రాణముల( + దప్పక తీయ(గ :లోన .నిశ్చయిం 

చుటయును గాక యామె ప్రియ + సూను(డు భూతల మెల్ల నేల(గ 

ల్లుటయును గాక రాము వని *, లో( జొర. బొమ్మని చెప్పెయగా!కటా! 

దశరభు(డు కౌసల్యకు దనపూర్య శాపముం దెల్చుట. 

మ॥ వనితా! రాము(డు కాన కేగుటలు ద + ప్పం బో(డు నాప్రాణముల్ 
మును మున్నేచను అంతయు న్నిజము నే. + బూర్వంబు నందొక్క స 

నుని శాపంబును ఫొందినా(డ నది యం + భోజాడీ: చూడంగ నేం 

డను భావ్యంబగు నట్టులుండె వినుమా + యాద్యంథ మాగాధయున్. 

మ॥ మృగయా కౌతుక మొక్కనాండు మదిలో * ' మేండ్రింప సెన్యంబుతో ( 

దగురీతిన్ వన భూములం దిరిగి భూ + దార ద్విప (శ్రేణులన్ 

మృగ రాజాదుల( గూల్చుచుం గడచుచుం + దృ పిం గనం బోక యా 

పగ తీరంబున( బొంచి యుంటివిధి నన్ + బాధింపం బెన్టీ(కటిన్,. 

మ॥ ఒక జాత్యంధు(డు భార్యతోడ సుతు(డే + యొప్పారు పెన్నూ (తగా 
నికటంబందు తపంబు సేయ నెడలన్ + నీరంబు గొంపోవ దా 

రకు(డా యేటికి వచ్చి కుండికను నీ + రం బందు ముంపంగ నే 

నిక రావంబని యేయ(గా శరము వా + నిం గూల్చే' దీరంబునన్. 

మ॥ ఉదకం బాను మదేభ శ బ్రమని యే + నూహించి యాత్రోవనే 

(పదరం బేసితి శబదేధి(గొని త + ర్వాతం [బలాపింప న 

య్యది మానుష్య రవంబ యం చులికియ 4 త్యావేగమున్ దుఃఖ మున్ 

గదురం బాజితి విప్ర బాలు కడకున్ * గాఢాంధకారంబునన్ , 

ఉ1॥ కుండికతో( గరంబు తెగి , కూల ధరం బడి పొరుచున్న యా 

కొండిక ( గాంచి లోకములె 4+ కూలిన యట్లు దలంచి చేతి కో 

దండము జాణ మై వివళ,త న్మహి(గూలి తపించి కుట్ట: యె 

వ్వండవు తెల్నుమా యన న + బద్ద మెబుంగని యాత  డిట్లనెన్-. 

తే॥ మత్స్య మూర్తి యౌ (శ్రీరమా + మహిళ భర్త, నాభిం బుట్టిన పరమేష్టి + 'నాల్సువేద 
నం ఆలి ర్ మ్మ a 

ములను .పల్కిన నాలు జా + తులను మొదటి, జాతిలో మమ్ము పుట్టించి + జగతియందు. 
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శే॥ అజుని పుత్రుండు క శ్యపు(* డతని సూను, డవని వృ కత్రేవ(ం డన(జను + నతనికొడుకు 

వై దికు(డు ఉలధోటి నాం * బర౧గు మౌని, యతని పట్టి  సురోచను( + డనెడు వాండ, 

మ-త్త॥ దల్లిదం డ్రులు పుట్టు (గుడులు * తావ నీరము(దెమ్మనన్ 

వల్లె యంచిటు వచ్చియిచ్చట 4 బాణ విద్ద్ధు(డ నై తినా 

తొల్లి కొర్మాఫలాన దీనికి + దుఃఖ మందకు మేను(గం 

చుల్లమందు దలంచి యేసితి + వొంద దియ్యెడ+* దోసమున్, 

మ త॥ దప్పిచే( దపియించు నా తలి + దండ్రు లాన జలంబులన్ 

- గొప్ప బుద్ది నొసంగి యవ్వల( + గూర్మిపట్టి గతించుటల్ 

చెప్పి స్వర్షము( జేర నంజలి 4 చేసె నంచు వచింపు మా 

యప్పః యంచు దివంబు చేరె సు + రాళ వేడ్క. నెదుర్కొనన్. 

చజ తనయుని రాకకై యెదల6 + ద త్తజ మందెడు వారి చోటి కా 

తనయుని తోడ నీరుంగొని 6 దాయ(గ వారు కుమార: యింత సే 

పెనయమికిన్ విచారపడి + యెయ్యదొ ముప్పెన( గూడెనంచు మా 

మనము తపించుచుండె నిక + మమ్ము కవుంగిలి సేయ రమ్మనన్, 

చ॥ మనిం సంర! కోసల వి 4 భుండను వేటకు వచ్చి సామజం 

ను వడి నేయ (వేటు గొని + పోయిన దానికి(బొంచి యేటి గ 

ట్లున మొగి నుండి యూత (డు బు * డుంగున( గుండిక ముంచు చప్పుడున్ 

విని కరియంచు నేసితిని + వీక్షణ “సేయను దొడ్డ చీశటిన్. 

చ॥ శరమొగి( దాక గూయిడిన 4 శబ్దముచే ( గరి కాదటంచు నే. 

బరుగిడి కాంచి సీవెవరి + బాలు(డ వన్న నతండు సర్వమున్ 

'దెజంగు పడంగ( జెప్పి వెస + దివ్యపదంబున కేగెనంత నే 

నురవడి బాలకుం జలము 4+ నొయ్యన( దెచ్చితి( దాపసో త్తమాః. 

చ॥ కొడుకును చంపు క్ర్రూరు(డని + కోపము సేయక చూడు(డీ కృపన్ 

బుడ బుడమన్న శబ్రమున 4 బుద్ధి కలంగి యొనర్చి నాడ మీ 

కొడుకు బలెన్ సమస్తమును + కూర్చెద సేవ యొనర్చెదన్ సదా 

విడువక యొండెదన్ వనట + వీడు(డి యంచు వచించు నంతటన్. 

సీ॥ సడిరి మూర్చిల్లిరి + పనవిరి పొరలిరి, వగచిరి తపియించి + వనరినారు 
పల్లటి ల్లిరి తల్ల 4 డి ల్లిరి కుమిలిరి, కుందిరి కృళియించి 4 + రూలినారు 

నే మా కన్నులు + నీ6గితి మసేరి మా, మనసు, దిగిల్చితే + యనిరి నీవు 

స్వర్గమందుండ నీ, +, చ్చట మేము వసియింప, మిదె వత్తు మీమీ6ద ౪ (బదుకమనిరి 
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'తే॥ కంటి పాపను పోలు మా + ,కందు(గోలు, పోయి యైహిక సుఖముల..4 బొందుచుంటి 

మేని లోకు లాజడి వెట్ట + రే కుమారః నిన్ననుసరింతు మని వెండి * నన్నుగాంచి 

శే॥ అభయమంటివి క్షమియింపు + మంటిగాన(, బొమ్మనకె నిన్ను పాసిన + పుతు కొజకు 
యా . 

నేడ్చి మావలె సురపురి * కేగుదనుచు(, జెప్పి వారలు :త్రిదివంబు( + జేరినారు. 

ఉ॥ నెవ్వగ యించు కే మది గ + ణింపక పుత్రులు లేని నాకు వీ 

రి వ్వర మిచ్చి రంచు ముద 4 మేడ్చెట నొంది పురంబు చేరితిన్ 

(గొవ్విరి(టోణి: యా పలుకు 4 గూడెను రాము డరణ్య మేగుటల్ 

నెవ్వడి నేను కుంది మర + ణించుట యెట్టులు( దప్ప దిత్త లీన్. 

'శే॥ భూమి పతి యిట్లు పల్క- స + తీ మతల్లి, రాము తల్లి వినుచు నేల 4 వ్రాలెం గలంగి 

అల వసిషుండు విధి బలీ + యం బటంచు, నెడ తెగని దుఃఖముల. గని* యెడ తపింప 
వ 

తే॥ భువన వి[శ్రుత కీరి యౌ + భూపు మేడ, ముందు మంగళ వాద్యముల్ + బోరు కొనంగ 
రాము నభిషేకముం జూడ + రాజ చయము, మూ(గి యున్న సభంజేరె + మునివరుండు 

క॥ వచ్చిన ముని మొగముం గని, చెచ్చెర( (బబ్రత్యూహ మేమి + చేకుజె దుఃఖం 

బిచ్చట బుట్టం గారణ, మచ్చుపడం 'దెలుపు6 డనుచు 4 నవనిపు లడుగన్* ' 

ఉ॥ శంబరు తోడ భూవరు(డు + సంగరముం బొనరించు నాడు నే 

మంబున( గక గ కొనియె + మానుగ రెండు వరాలు, మౌని వె 

షంబున రాము. డుగ వన 4+ సంచరణం-బొనరించు. నట్టు లా. 

యంబసుతుండు రాజ్య భర 4 ణార్లు (డు గా వరియించె నిత లీన్. 

శే॥ సత్యవాక్యు( డౌముని పల్కు + శ్రవణములను, చేరి చేరక మున్నె య +4 శేష జనము 

స్రీలు పురుషులు హో: యని 4 చెడితి మంచు, దశరథుం బోలె విలపించి 46 ధరణి బడిరి. 

చ॥ (వ్రణమున నిప్పు చొన్ను [క్రియ + వారని వేదన నొంది కుంది ధా 
రణింబడి యెల్ల దేహములు + రంజన దక్కుచు. బొర్డె శెత్రవాః 

కణములు కాణీ కాల్వలయి + కంధిని పోలిన దట్టిచో నవా 

రణమగు రోదన ధ్వని భ 4 రంబయి నాకము నంట జెల్లుగన్. 

పీ॥ సుడి గాలి వడి వీవ + సుడిసెడు సుమలత, బోలిన కోమలుల్ + బేల లగుచు 

వెలలేని భూషణ 4 వితతులు రాలంగ, మంగళ హారముల్ + (తుంగి పడ(గ 

కొప్పులు వీడంగ( + గుచ కుట్కలముల పె. వేడి బాష్పంబులు + వెలి గొన(గ 

'వెక్కుచు( బురవుర( + బొక్కుచు సురసుర, (స్రుక్కుచు నేలపై 6 సోలినారు. 

'తే॥ అక్క_టా! జేండు కరుణ లే( + డయ్యెనేమి?, ధర్మమి(క వదలితి మని + తలరి నృపులు 

గాలి(గూలిన తరువుల( * బోలి పడిరి, కడుపు చేవెటి కలంచిన 4 కరణి గాంగ. 
లు 
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ఉ॥ భూరి వదాన్యు(డైన'రఘు'+ పుంగవు( డేగునె యంచు శారికా 

కీరము లేడ్వసాగె నట + గీములలో వసియించుచుండు మా 

రారము లేడ్చై రామ విభు + చంద మెటుంగని కూనలేడ్చె సం 

సారము లేడ్చె నేడ్చినవి + సౌధము లార్యుల జెప్ప నేలొకో? 

ఉ॥ దిందిము వంటి నోట బలు 4 వెల్లన్ మొల్లల( టోలు పండ్లు గా 

నందిడ( జన్నుదోయి పయి + నాణెపు ము త్తెపు నాను (తెవ్వి చిం 

దం బడు చంద మొప్ప. గను + దమ్ముల ను కణంబు లుర్తగా 

టంబుగ( దొక్కు. పల్కుల ప + డంతులు రోదథ సేసి రయ్యెడన్. 

al ఏడ్చెను త ల్రింబో లె. బశు + బృందము (కేపులు నేడ్చె వారణా 

లేడ్చెను తేరులేడ్చి హరు 4 లేడ్చెను గూండుల నున్న పక్షీ గుం 

"పేడ్చెను నాడు పూచు పువు + లేడ్చెను శేనియ(గార్చు నందనా 

భేడ్చెను వీథులేడ్చె మటి +, యేడ్వక యుండిన దెది యప్పురిన్? 
. ఢి 

చ॥ (బ్రదుక(డు నాథుండంచు మది + భావన సేయక రాము(గాన కం 

గద గొని -పోవునట్లడగు + కైెకయు( (గ్రూర చరిత్రయైన యా 
ముదుసలి కుద్ది దక్క మణీ + (పోలున నేడ్వకయుండు వార లె 

ప్పదురున వారు? నీరె యయి + పాఅం దొడంగిన వెల్ల దేహముల్. 

శే! తోరములగు శేరులు పాణ + ధూళిదుకి,. , మైన వీథు రకు ప్రవా'4 హంబులయ్యె 

వారలుచ్చావచంబుగ + వనరు చున్న, వారి యెదలు భిన్నంబులె + పరగ కుండె 

సీ॥ భూదేవి చేసిన + పూర్వపాపపు రాశి, బలుదొడ్డదగునంచు, శ దిలుకువారు 

ఢ్రీ దేవి యొనరించు + చెడుగులంతకు మించి, పొడవై నవే యని + నుడువువారు 

జగము వారల కనుల్ 4 సలిపిన పాపంబు, వని కంజను గొప్ప +, దనెడువారు 

దుర్విధి మన యెదల్ + దొలిచి పుండుగ( జేసె, గోడుగా ననుచు వా + క్రుచ్చువారు 

తే॥ భరతు(డిల యేలునే యని , వనరు వారు, మరల(డో రాముడిశ నని మ +, టుయువా? 

పట్టమే మన యము(డని + పనవువారు, విధి బలీయమనుచు నెంచి + వెగచువారు, 

సీ; అతివ పై మోహాన , మతిచెడి వరముల, నిచ్చె రాజని లోన + నొచ్చువారు 

ఇంత వినియు( జావ + కిల నున్న మనకంబ(, గఠిను లెవ్వారవ్ * కలంగు వారు 

మనము రాముని తోడ + వనుల కేగుదము కా, దే నగ్గింజొ త్త మం + చెన్నువారు 

ధకణే హ స్పంటుల( + దడవుచు వెల్లియౌొ, కన్నీటి తోడను + కలుపువారు 

ధరణి హస్తంబుల6 , దడవుచు వెల్లియొ, కన్నీటి తోడను + కలుపువారి 
తండ్రి మరణించునే యని + తలరువారు, కై కయే సాంకె గదెయని + కసరువారు. 
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చ॥ కొడుకునకున్ 'మహీతలము + గోరె సరే'రఘురాము. గానకుం' 
'గడపంగ 'హేతువెయ్యదియు( + గానమ నిందను గొంట దక్క నా 

గడుసరి వేశ్యగావలయు( + గావుననే మది. ట్రేమలేక యి 

'టొడికముతో వలన్విసరి + యుర్వర లాగె వరంబు సాకునన్. 

చ॥ స్ట్ తపమాచరించి మృతి + జెందుటకో? జగమందు జీవులన్ 

దరమిడి చంప జూచుటకొ? + ధారణి నాథు(డు పూని యిచ్చె నీ 

వరముల మేలు మేలు ధర + వారలెయేలంగ నిమ్ము కాన 3 

ల్లరమును పోద మయ్య దక + లంక. పురంబగు( గొన్నినాళ్లలో. 

చ॥ అసద్భశు'డై న జేష్ట సుతు + నందట ముందర బిల్చి రాజవై 

వసుమతి నేలుమా యని స4+ భా స్రలిలో వచియించి కై క కై 

వసమయి యౌమెపుత్రునకు( శి బట్టము నిచ్చిన సత్యమెంతయున్ 

బొస(గునె? యింత యేల? పతి 4 బుద్ది విపర్యయ మయ్యెంజెల్తి రే: 

తే॥ రామునకు నొసంగిన ధరా + రమణినొకరు, వలవ.గా రాదు నీత యీ + వసుధ వీడ 

నామె తోడనె వెళ్లక + బూమెలా(డి, తనయు నంగీకరించి ని + ల్చునొకొ లక్ష్మీ? 

il నేయి పోయక యెగసన 4 (దోయకుండ, గాలిచే నాడు దీపంబు( + బోలి త్తీలు 

పుండరీకాకు నందంపు + మురువు చూపు, పొలయ కున్న నేగతియని + యలయుచుండ 

లక్మణునికోపము. 

శే॥ జార! కైకేయి కౌర్యమ,+ త్యధికరింప, వసుధ గెకొనె( బతి నుండి * వర నిభమున 

నన్న కడవుల నౌసంగె ని + ట్రగునె యనుచు, లక్షుణు(డు లయ కాలాగ్ని + లలిని లేచె 

చ॥ కడు బెడిదంపు టూరుపులు * గాల నొడల్ చెమటన్ మునుంగ.6గా( 

గడ కనులన్ మిడుంగుజులు + క్రాయ బొమ ల్ముడివొంద( జండ భా 

ను(డు నడలూన నౌడదర + నూల్కొాను కోపము తోడ లక్ష్మణుం 

డడరె స్వకీయమైన తొలి + యాకృతి నప్పుడు గొన్నకై వడిన్. 

హరి కిశోరంబునకు నిడు + నామిషంబు, నొక్క ్ యముక్కడి కుక్కకు , నొస(గగోరె 
మెల(త తెలి విద్ది మేల్యేలు + మెచ్చవచ్చు, ననుచు. గేల్పటై వికటాట్ల + హాసమొదవ 

చు శు 

ఏణులు చెక్కిన కత్తి, మధ్యంబునన్ (వేల గరమునే( బెను కార్యు + కంబు (గాల 

"న్మల( గల పాము + పుటల. బోలిన, తూణీరములు వెన్క_(, దూఃగి యాడ 
లు 

గారు కవచముర్ 4 రంగారు భుజముల, నెజవె న యురమును + మజు(గు పటుప 

దంబులందలి 4 పై డి యందుకములు, కడలి వీిడియమంద6 +గా ధ్వనింప 
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లేళ నారి ట౦కృృతి లోక వి + నాశ కొల, మందు సస్త సముద్ర తో + యముల( (ద్రావి 

బెడిదపుం బిడుగులతోడ 4 నడరు కాల, జడద రావముకంటిము + మృడు(గు[మో(గ 

సీ] అంతంబు లేని భూ ౪ మ్యాకాశములు మొద, లగు భూతములు తమ + యనువు దప్పి 

శ? నేమో యని, దిగు లూని తాను న, న్నయు( దక్క నర్వ జ + నంబు బెదర 

నాయోధనమునకు + నాయితం బగు వారి, జగతి భారము నీ గ6 * జంపు వాడా 

జంపి వారల దేహ + సమితి లోకము నిండ, గుట్టలుగా గుప్ప + గూర్చు వా(డ( 

ఆ॥ (దకటిఠ ముగ నే(డె + మకుటాభిషేకంబు, చేయ. బూని నాండ + జ్యేమ్రండై న 

రామవిభున కడు + రాందలచిన వార, లున్న రండు వాంఛ ౪ లుబ్బు గొన 6గ 

చ॥ నర సుర యక్ష కింపురుష 4 నాగ నభశ్చర సిద్ద సాధ్యులున్ 

హరి హర భర్మ గర్భు లొక + కై నను మార్కొ-ని పోరిరేనియున్ 

ధర్ ని(క త్రీ తలంపులకు( + దావు నొసంగ నటంచు రేగి మం 

దరము సుధాబ్ది( - జుట్టిన వి * ధందబున( జు టై నయోధ్య మధ్యమున్. 

ఉ॥ పాపమునన్ విశేషవిధి ‘ భాసిలుకై క యొనర్చు కీడుచే( 

దాపము నొంది కుందు పిన 4 తల్లి సుమిత్ర గృహాంబు చేరు సీ 

తాపతి యాలకించె( దన + తమ్ముని కార్ముక మేఘ మండముల్ 

(పేపున వీ(ట వాటు గుణ + భీకర నిర్లత వజ నాదమున్ . 

ఉ॥ మేటి విభూషణా వళులు 4 మిక్కిలి రాజిల( దారహారముల్ 

పాటిగ మించులీన( బెను + వాయువుచే నెసరే[గు పావకున్ 

నీటుగ నార్చు నొక్క-కణీ + నీరదముం బలె రాఘవుండు శృం 

గాటక మందు చేరె. గడు6 + గమ్ముని పల్కుల సోన చింద(గన్, 

చ॥ మెజప్పను బోలు కోపమున + మించిన బంగరు మేను మేఘముం 

దఅజచుగ మీటు కేలుగల 4 తమ్ముని గాంచి యిడేమి నాయనా! 

యొరయ వొకింత యల్క_ మును + పొక్క_పు డిప్పుడు విలుపూని పే 

రజపున సంగరంబునకు 4 నాయిత మైతి కతంబు( దెల్బుమా? 

చ॥ నావుడు సత్యనాశము నొ 4 నర్చి భవత్పరిపాలనార్హ మౌ 

భూవిభుతం దొలంచిన సః ముద్దత కాటుక కంటి నల్లనా 

కావలురాలి (మోల నొగి( + గమైద( బట్టము నీకునేండె వి 

ఘ్నా వలి సేయువారు'సుర + లై నను కాల్చెద దూది నగ్నినాన్. 

చ॥ ఘనమగు విల్లుచేం గలుగం + గా నృపు లేమి సురాళులైన నొ 

ప్పనిదని సాహసింప రటు 4 వచ్చిన మచ్చరదావవహ్ని కిం 
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ధనముగఈ. జేసి నీకు. బదు * నాల్గు జగంబుల రాజలోకముం' 

గొనకొని కాచుకార్యము న + కుంరిత రీతిని కొ మొొసంగెదన్ . 

ఉ॥ తమ్ము(డిటు ల్వచింప గుణ + ధాము(డు రాముడు మెల్లనిట్టనున్ 

సమ్మతి నీతి మార్గమున + సాగుచు నుండును నీమనమ్ము నేం. 

'డమ్మెయి దప్పి కోపమున + కాకర మీయని నీయెడంద ధ 

ర్మమ్మడుగంట మాడ్చెడు తె, బుంగున( గిన్క-యదెట్లు పుమైనో ? 

చ॥ లలిత మృదూ క్రి నిటులన + లక్ష్మణు(డుం బిజు నవ్వు నవ్వి రా 

టిలకు(డు నీది రాజ్యమన, + దేశువ దానికి సమ్మతించి శ 

త్రుల వలనన్ సమస్తమును * దోపిడి పోవ(గం గాన కేగుచో 

వలవని కోపమింక మటీ + వచ్చుట యెప్పుడొ చెప్పుమా వెసన్. 

ఉ॥ నే( గను చుండగా నవని 4 నీకు నొసంగిన తండ్రి వెండి త్రీ 

లో( గొన లేదు' లేదనెడు + లోభిని పోల; భవద్విమాత నీ 

పి( గడు నీసు పూని పెను 4 వంచన గానకు నంపె నింకిటన్ 

చే(గుచు నెట్టులుందు నడ 4 పీను(గునై జగ మీసడింప(గన్, 

ఉ॥ తమ్ము(డు కోపముం. గొను క + తమ్మటు దెల్పుచు నుండ. (గేపు( ట్రే 
మమ్మున( గాంచు ధేనువు క్ర + దుమ్మున( గాంచుచు భూమింబుట్టు ప్రా 

అమ్ముల 6 గేరు నాజ్ఞయు ఘ , నమ్మగు కార్ముక మూను పుష్టి హా 

_స్రమ్ములు మేటియొమను య + శమ్మును గల్లిన రాము (డిట్లనున్ . 

ఉ॥ చిచ్చును భాస్క.రున్ మెదిపి 4 చేసిన నై “వడి దోంచి మించు! బై 

పెచ్చుగ గెల్బు వాలుగల + వీరః నృపాలుంఢు కొమ్మనంగ ముఖా 

వచ్చెడు కీడు గాన కొడ(6* బడ్డ నెపం బది నాది గాక యిం 

దచ్చుగం దం|డికిం గలది 4 యాజడి? యింత యెజుంగ వేలొకో? 

శే॥ సీరు వట్టి పోక నదికి * నిందకాదు, తల్లి దండ్రుల కిది య జై + తప్పుగాదు 

భరతు దోషమింతయులేదు + వత్సః దైవ, కృతము దీనికై "నీకింత + కినుకయేల? 

ఉ॥ ఊ6దిన కొల్మి మంటవలె + నూర్చుచు మండెడు లక్ష్మణుం డనున్ 

భేదము గూర్చుశకై క మతి + కిన్ మతింగూర్చి (తిమూర్తు లేనియున్ 
భేదిలి దాంటలేని విధి + పేర్మిని సెతము 'గెల్చు నాదు వి 
ల్లాదట( జేయు కృత్యము ర 4 వంత యెజింగెదు గాక రాఘవా! 

ఉ॥ నావుడు రాముడిట్లులను + నాయన! నీతులు నేర్చు నోటితో 

సీవిటులాడ (గా దగునె? * యీ పని యార్యుల సమ్ముఖంబున 
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మేపడ నిల్వ నేర్చునొకొ? క 'మేదురబుద్ధి. దలంచి చూడుమా? 

దావము పోలే మండి తలి + దండ్రుల నొంచుట యెట్టి కార్య మో? 

ఉ॥ వారక రుద్రమూ ర్తి (క్రియ 4 వర్పిలు లక్ష్మణు( ,డంత నో మహో 

దారః గురుండు నీవ మటీ + తల్లియు, దం(డ్రియు నీవ దైవమున్ 

దీర గుణాఢ్య: నీవ తగు + తెన్నును సీవ యితః పరంబు నే 

నేరనటంచు నెత్తె; గర, నీరజముల్ ముకళించి భక్రిమై. 

ఉ॥ రాఘవు(డంత నిట్లను వ + రంబులు గ్రకొను త్రి రాజ్యమున్. 

దా ఘటియించు కొంట యధి + ధర్మమయోౌ జనయిత్రి పల్కులన్ 

మోఘము సేియకా భరత 4 పుత్తు9 (డు గొంట సమంజసందబ నా 

కీ ఘనవృ తికంటు(గన + నెయ్యది మేలగు నీవచెప్పుమా? 

చ॥ కస(గ నొకింత కందు మది6 ౪ గానక. సత్పథ మంద యెప్పుడున్ 

జన( గల తోడు నీడ నను 4 జన్ముని చంపి జగంబు సన్నుతిం 

చిన సుహనీయు6 దండ్రి నృప + శేఖరు( జట్టల్లు చీలి యవ్వలకా 

జసనిని చంపియే కినుక 4+ శాంతి వహించునొ యేమొ? తమ్ముడా! 

చ॥ అనువగు పల్కులన్ వల(తి * యౌ తన యన్నను గాంచి తమ్ము డి 

ట్రను( బగజు న్నుతించు యశ + మందివ యేను వినిషృలంబుగా 

ఘన గిరులంబలెన్ భుజయు 4+ గంబు ధరించి శరంబు విల్లు "మో 

చి నిలువ బుట్టితిన్; బెదవి + చే-పెకదా.భువి. బేద కోపమున్? 

శ్రే ద్రవిడ : సంస్కృత శరధి పా + రగుండు రాఘ. వుండు పల్కును మురిపంబు ౪ పొదలనే6టి 

దనుక( గాచు తండ్రిని మీజ( + దగదునాకు, నె నామాట దాట నీ + కగున దేమి? 

తే॥ వేదముల కడుపల్కని + విధిని లక్ష్మ, ణుండు జ్యేష్షున కడ్తంబు + నుడువ జంకి 

కడలి చెలియలి కట్టను + గడవకుండు, రహి నడంగి యూఅట( గాంచె, రామునాజ్ఞ 

శివో తే॥ పూని తుది మొదల్ గనరాని 4 తానుళివుని, గౌ(గిలించిన కరణి ల + క్కణుని చేర్చి 

జు రాలగు  పిన్నత ల్లి, గీము సొచ్చె రాము డనుజు + కేలువట్టి. పిదప వాక్య 

చ॥ వనముల కేగ సిద్ధపడు + వారలు కన్నుల. బోలు వారలున్ 

మునుకొని రాగ6 జూచి మది + పుండయి దుఃఖ మహద్ది తీరము 

గనక తపించు తల్లి సద 46 కంజములన్ శిరమూన మొక్కి నొ 

వ్వనీయెడు శల్యమూడ్చి యెద + కాదట గొల్పంగ రాము డిట్లనున్ . 

చ॥ జసకుని సత్య వాక్యునిగ( థి జల్పుటకే బదునాలుగేండ్తు కా 

ననముల కేగి నెమ్మది న 4 నంతర మిచటి క. 
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వనముల కేగినన్. విపుల - + వారిధి( జొచ్చిన స్వర్షమేగినన్ 

నను నొక6-డేంప/గాల గలండె?.* నాకు సమస మయోధ్యయే యగున్. 

చ॥ ఒడలు చలింప. (బాణములు. 4 నుల్లల నాడ వివేకమున్ జెడన్ 

ముడు(గకు మమ్మరో: యనుచు + , ముచ్చిరు త ల్రిని విసు నార్బ్చున 

వ్వడువున (6. దేర్చుచుండ: నట * పచ్చిరి తెచ్చిరి 'చెల్వ 'లెప్పుడుం 

జెడని కళంకు నొంది వగ, "+ "జెంది కె క' యొసంగు నారలన్. 

శా॥ కాలాంభోదము( బోలు రాము. గనుచో( థ గన్నీరు మున్నీరుగా 

జాళుల్వాజుట కంటె 'మున్ను మనముల్ 4+ స స్ర౦భించి తార రాాణులై 

సోలంగా( బరదుఃఖముల్ గనియు న; శల్' రాని "కై కేయి మా న 

కేలం బంపిన నారచీర లివిగో + కేచురకరా।' కొమ్మనజా. 

ఉ॥ సుందరు లీయ లక్ష్మణు(డు + చూచి వసుంధర కోడుగా నొన 
రం దలపోసి శై కప్ను + పం దగు; నన్నియు. గ కొనంగ లో 

గందక యున్నవా( డితడు; + "కార్ముక: మూనీయు' వట్టి పందనై 

పొందుగ వాని నెల్లం గనం + బుట్టిన 'యేనును చూకు; “ సండనెన్. 

చ॥ చేడియ లీయ లత్మీణు(డ్సు. శవేకొని యిందని: దుఃఖ మీంగంగన్ 

దోడనె పోదుగాక యని 4 "త్రోవక త ల్లిరొ। యాజ్ఞముమ్యు నీ 

వాడిన పక్కెయూ(తయగు + "వంచు “శిరంబున( దల్లిపొదముల్ 

గూడ (గ (మొక్కె-నంత( దన 4 కుందును 'వీడుచుల దల్లి యిట్లనెన్ . 

సీ॥ ఆవనభూమియు + సీవేగ? దగనిది, కాదు నాయన! యొండు 4 కలదు వినుము 
ఆకానయే సుమ్ము + నీ కయోధ్యా పరి, నీమీ(ద మాటిని + (పేమ గలుగు 
రాఘవుండే' దశ + రథుండు మా జానకి..యే. రాజ్యమును వీడి * యేగు పిదప 
మని యుండు నీతల్లి, యను బుద్దితో ( బొమ్ము.. నీవిక నిట నిల్వ + నీతి గాదు 

శే॥ తమ్ము(డనీ కాక రాముని + దాసుడ .నని; సేవసేయు మీత (డు మము + చేరవచ్చు 
నేని తోడనె రమ్ము కౌ + -దేనీ!మున్నె; ప్రాణములు వీడు మనుచు న + (స్త్రములారాల్పె 

చ॥ ఇరువురు (మొక్కి. నిల్వ జన + యిత్రియు దూడల వీడి గోవు వా 
చటచు విధమ్మునం'గురోరి + చందమునన్' విలపించె సామ్య ముం 
దొరయని యక్కు:మారకులు తోరపు దుస్తుల దీసివై చి యా 
దరమున నార చీరలను + తాల్చిరి వచ్చిరి రాజ వీథికిన్. 

శే॥ తాను ధరియించు నారలు + తమ్ముడు డువ, గాంచి కౌకుత్త త్సృవర్యుండు + కడ్రుఫ ణితి 

శ్రద్ద నీ యుత్త మోపదే + శంబు వినుము, లక్ష్మణా: యంచు నిట్లు ప + లృంగందొడంగెం 
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4 తల్లులు తండ్రియం గన య 4 థాస్టితి లేరు మనంబు' లెంతయుం 

దల్ల డిలంగ( గుంది కళ. 6: తన్ “భజియించిరి నన్ను పాసి వౌ 

రొల్లక ప్రాణముల్ మజియు 4 నుత్క-ట శోకమునొందుచుంద్రు సీ 

వెల్ల విధాల నాకొటికు + నిచ్చట సేవ యొనర్చచుండుమా. 

ఆ॥ అనఘు( డట్లు పలుక + ననుజుండు భుజములు, వడ(క నులికి మరల + వచ్చు నొక్క 

యుసులు నడుమ గలంగ + నుమ్మలించుచు నను, దాను. దేమి మీకు. + దప్పెనర్చె. 

చ॥ భువనము లుండ( దామరస + ముల్ కువలంబులు చే(ప లుండెడున్ 

భువనము లుండ( జీవతతి 4 పొందిక నుండును తీక్తభాను( డీ 

దివి వెలుగన్ సమ _స్తమును .4 దీపిత మొ నటు లేను సీతయున్ 

భువి నెవరుండ నుండుదుమొ + పొల్పుగ( దెల్చంగదయ్య రాఘవా: 

ఉ॥ గాజులు చేధరించు నొక + కాంతకు లో (గి జగంబు వాడి య 

త్రేజము వాసి ప్రాణములు + తేకువ దప్పి చలింప గానకుం 

జాజర( (ద్రోచియున్ (బ్రదుకు + సత్యధనుండగు చక్రవ ర్తికిన్. 
వాజ వహించు పుత్తు9(డని 4 పల్కితివో యిటు జానకీపతీః 

ఉ॥ దండక కీవు పోవుదని 4 తాల్చిన కోపము నీంచుకై నలే 

కుండ నళింప( జేసి తపు, డొప్పక యిప్పుడు వెండి నన్ను వీ 

డుండని యాజ్ఞ సేయుచు ని + టుల్ వచియించుట దానికంటె బై 

'మెండగు తైక్ష్యముం గలది + మేలిమి జూడుము జానకీపతీ: 

తే॥ శాత్రవ (పేమ పాత్ర క + త్ర నేత్ర, రంజ నాంజన భంజన + వ్యంజనాసి 

దక్షిణకరః నీ పొందంగ( * దగిన భాగ్య, మెల్ల విడిచి మమ్మును వీడి , యేగ(దల( తే? 

తే॥ అనుజు( డీరీతి వచియింప 4+ నగ్రజుండు, .బదులు వలుకంగ నేమియు. + బాలు పోక 

తమ్ము మొగము నీకించుచు( + దమ్మి(బోలు, చతువుల బాష్పకణములు + జాటనిలిచె 

క॥ అంతట నృప సభ నుండి కొ, అంత గనవి తపము పేమ + రాజిలు మునియున్ 

జెంతకు, రాయగా యమొక్కిరి, వంత నత(డు చూచి శోక 4 వార్డి .మునింగెన్. 

ఉ॥ అంచిత సత్యముం గనిన + యమ్ముని వారల యాననంబులం 

గాంచెను వారి డెందముల( + గాంచెను కట్టిన నార చీరలం 

గాంచెను వారి యత్నమును + గాంచెను చెప్ప(గవేమి లేమియుం 

గాంచెను మించి నెంజిలియు( +, (గ్రమ్మ(గ6 దా మటచెన్ సమ స్తమున్. 

మ॥ అభిషేకంబునకున్ సమ(గ్రముగ( గా + ర్యంబుల్ ప్రవరిలనా 

శుభ్ర లగ్నంబుననే దురంత గతి న + సోకాత్త శోకంబులా 
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రభటిన్ లేవంగ రాఘవుండు వడి నా + రల్గళై నా (బ్రహ్మనే 

నభవున్నేని నొగుల్చు దుర్విధిని త్రో, యన్ శక్యమే. యేరికిన్?.. 

సీ॥ కారాని యీపని + కై కేయి యొక్కతె, వలన గలిగెనంచు( + దలంప రాదు 

చూడంగ రాని యీ. గోడు యోచింపంగ, రామున కొదవ న +.ర్హమును గాదు 

దేనిచే నైనదో 4 యీ నిర్హృణత్వ మిం, కెవ్యరి తలంపొ ప్రై 0 నెలుంగ నగును. 

అని మది( దల పోసి + యారాఫ ఘపుని గాంచి, వత్సః నీపుర 4 + వరము వదలి 

తే॥ వనుల కేగిన నీతండ్రి * (బ్రదుక(డనిన, శేష శయనంబు పె నిద్ర * చేయు టుడిగి 

భూమి నవశార మందు శ్రీ + రామ చంద్రు(, డిట్టులను గురువునకు స + హేతుకముగ. 

తే॥ దగక్రవర్షి యాజ్ఞను శిర 4 సా వహించి,. నడచు న్న నావిధి ధరా + నాథుంజేరి 
కుందు వాపి నెమ్మది నీవి + కుల గురుండ, వైన సీ విధి'యిదియె ధ + ర్మ్యంబు ననిన. 

తే॥ అడవి. జేరంగ సేతండ్రి *+ యాజ్ఞ యిడ(డు, పగణ బాణమువంటి య + వ్వార్త పలుకు 
కైక కా వరముల ముందు + గాన కొస, నను వసిష్షుని పలుకుల 4 నాలకించి. 

చ॥ తగవును నిల్చు కోస మవ + తారము నొందిన రామచంద్రు( డిం 

పుగ నను సన్యునీంద్రః వర + ముల్ ప్రియమందంగ నిచ్చె దండ్రి; నె 

మ్మిగలుగు తల్లి కానల గ + మింపంగ నాజ్ఞ యొసంగె; నట్ల యే 

దగ జరియింపం బూనితిని + దానిని మీరలె యడ్డగింతురే? 

చే॥ అనుడు నవ్వసిష్షం డేమి + యనంగ లేక, కంట న(స్రముల్ ధారగా. 4 గాల నిలిచె 

నమ్మహాో భుజుండగు రాము * డతని ౩3అ(గ౧ి, నగరి వాకిటి యొద్దకు + నడచె నంత, 

పురజనులదుఃఖము.. 

శే॥ తనర వల్కలములు దాల్చి 4 తమ్ము తోడ(, దమ్మి క ౦ంబను తేటియై + నెమ్మగంబు 

కౌతుకం బొందు రాముని + కడ(క యెటి6గి, పుర జనంబులు మిక్కిలి +, పొక్కినారు 

తే విప్రలును మునిపతులు ( బృ, ధ్వీ వరులును, వనట యేనా(డెణుంగని + పొర జనము 

దేశవాసులు. గొనుచింత ౪ 4 దెలుప దరమె?,. కలగి కోరర్ సురలు రా * గల కుభంబు 

తే॥ దేవక న్యల(బోలిన + తీవ(టోండ్లు, రాము. జూచిన యంతనే + తామర పయి 
(వ్రాలు తే(టుల లేంగొమ్మ. శ దిట్ట తోలు, పోల్సి_ జేతులతో(గనుల్ + మూసికొనిరి. 

చ॥ కొణవడ కెచ్చు (పేమమున( + గొందలు దేహము బెండగిల్ల ను 

ర్యరం బడి*నాకముం గొనిరి + రాముని తండిరి కంటి మున్నుగా. 

దజుచగు ద్వంద్వ కర్మముల( + దక్కక మూలము. ద్రుంచు చేతనో 

యుఅవగు ప్రాణముల్ మరల + కుండుట చేతనొ కానమేమిటన్. 

కే 
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ఉ॥ కొందు నేలపై ౬ బడిరి *కొందటు క్రుంగిరి స్రొకి గ్రాసోలుచున్. 

గొందటు. లోననే “కుమిలి + కుందిరి దయ్యము సోకు చంధముం 

గొందటు పొందినారు మట్ , కొందు మున్లిరి బాప్ఫవాహినిన్ 

గొందటు విహ్యలించి రల 4 కుంజము మంటను' గూలు: శై వడిన్... 

లేశ కురుల నిప్పంటు క కొని నట్లు + పరుగు వాలీ, తలిడిలిరి కొండలు 4 ముల్లె, కొల్ల 

వోవు నీద విధమున * 'బొగిలినారు, తో (చ కేమియు ధర౭బిడ్ * దొరలినా 

సీ! కొందటు కన్నీరు * కురియక యినుప గుం, డియ నా(గ (మాన్సడి + నిలిచినారు 

కాయముల్ తోడ(బడి * కంపించె జీవముల్, చలియించె నిక్కంపు + నెలవుదప్పి 
మతులు గలంగేను + డునసులు దిగం బాజె, వ్రణముల నెత్తురు+ వచ్చునట్లు 
రొనుల నీర్వట్ల ర + క్తంబు (స్రవించెను, గగ్గోలు పడియె న'* క్కటక - మెల్ల 

శే. రెండు తుండము ల్లలుగు చే, దండ లీల. బొలుచు వారలు తెంపున + దలలు డొల్ల 

నటుకి కొనినారు కొందణు .+ ఛురికల (గొని, పొక్కు_గనలేకొ. కన్నుల *' .బొడిచికొనిరి. 

శే॥ చెదరె. దొడవులు మొల నూళు + చింది రత్న, సమితిరాలెను తెగియెంబూ +  సరములెల్ల 

జెలుల నప్వుల కాంతులు 4 చెడియె వారి, సుందరాననములు చెంగె. + జందురునకు:- 

శే॥ నిష్క.లంక పతివ్రతల్ + నృపతిసతులు, రాణు లజువది లేవురు + రోము కడకు 

వచ్చి పొంగు నుమ్మలిక మా పంగ లేక, వా విడిచి'గోల వెట్టిరి. + వార్డివోలె. , _ఏట్టెరి.* వ్యా 

ఉ॥ రాముడు తక్క-వేటొకతి + రంబగు ప్రాణము'బోలు పుత 9కున్ 

నోమని రామలా యెడరు +" నొవ్వి సహింవళ “కేకి' హంసికా 

సోమము తెక్క_లూడ నిల + సోలుచు వ్రాలు విధంబునన్ మన 

'స్పేమము తక్కినేలంబడి 4 చిక్కిరి (న్రుక్క్రి పొక్కి_రొక్క_టన్. 

పీ! ఆ రాజ కాంతల, యమృృతంబు' కంటు నిం, పెన వఐ వాక్కులు దితి 4 లేని చింత. 

గడలేని యూర్పుల( * (గ్రా'ది గద్గదికత(, డెరలి లి వావిడిచి రో , దించు కతన 
సుషిర వాద్యములగు * సొంపైన పిల్లన, గ్రోవి మున్నగు వాని * రావములకు( 

దం[త్రీయుళంబుల్రై * తనరిన సారంగ, వీణాది నన్వన + వితతికొగ్గె 

తే! వనుల( జేరుద మని తన + యుసకు వగచు, చెలుల ముఖములచే( (బహ + రులు గలట్టి 

నగరులొ ప్పెను చెందొవల్ * పగటి పూట, చెలగి వెలుగొందు నొక వన, క్షేత్రమన(గ 

చ॥ కనుల కలంగి వెల్వడిన + కాల్వలు కుంకుమ పంకమందు నం 

దును మొగి వండగా(గ నిడి + తోరపు హారములం బెనంగు చు 

బ్బిన స్తనశెల శీర్హమున + బిందు సరస్ట్రితి జాటీ మేఖలా 

గుణ కటి తీర వారిధి వి * గూఢ గతిం జని చొచ్చె( జెచ్చరన్, 
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తే॥ దళర థేశ సతీముఖ + తామరసము, లను దినేకుండు గాంచె నా * దినము నందు 

నమర పతికై న జెడువేళ 4 యమరెనేని,.యెట్టి' దుర్దశ రాకుండు + నెంచి చూడ?. 

శే తల్లులును (పేమబంధులు + తదితరులును, చుట్ట (ప్రకు-0బులును నిప్పు *సపో(కం బరిత 

పించు కరణి( దపించుచు 4 వెలుక. బాజీ, ములిగిళుల నందు లేకుండ 4+ మూగినారు. 

'జే॥ గోల పెటుచు వారాళి + కూడవచ్చు. పగిది నడవ రాముడు వారి( * బనుచు తెరువు 
ల లె 

నెజు(గ కూజడించెడి త్రొావ + యరయలేక, వడిగ, దన మేడ వంకకు + నడవసాగె. 

తే॥ ఉన్నతంపు( గిరీటంబు 4 నొగి ధరింప, రత్న మయమైన కాంచన * రథము నందు 

వెడలి నటి (శ్రీరాము( డా + వీథి నిపుడు, నారలం జుటి కాల్నడ + నడవ సాగె, 
ల అ 

ఉ॥ నల్లని మేను గల్లు రఘు + నాథున కిట్టి కడింది పాటు పా 

టిల్ల(గ( గాంచియున్ సురి(గి * డింకని [ప్రాణము గుండెకం-బె మేల్ 

చెల్ల రెః గట్టి దయ్యె నింకం + జెప్ప(గ నేటికి దొల్లి బామునన్ 
నల్లవొ। చేయ నోము లవి + నంజానక ౦టెను బెట్టిద ౦బులౌ , 

ఉ॥ పటము మోమునన్ వెలయ + వచ్చున యంచు. బ్రతీక్షు సేయు ని 
ప్పట్లున నెండ లొక్క. మిడి 4 'వాడ6ంగ( జేయ వనంబు చేరు రా 

పట్టని చూచుటా?.యొక య", పాత్ర వినాశము సేయు దేశ మం 

దిట్లులు కన్ను లొంది జని + యించుట వై పము పైంప మక్క-టా:. 

ఉ॥ అందటిలోన ( బెద్దయయి య ర్త బలంబు 'గుణందు గల్లు సీ 

సుందర దేహు. 'డొప్పికొని శి 'నొచ్చుటయా బిహు దుష్ట సత త్వ్వములీ 

క్రందుగ నున్న కానలను? + కానల కేగుట గాంచి. మేనతో 

'నిందుల నిబ్బటా? నిలిచి 4 యేడ్చుటయా? యిది. మంచి (పేమ మే!, 

చ॥ బలము చెడంగ బుద్దియును 4 భ్రష్టత నొందిన రాజుకై మన 

శ్చలనము నొంది ధర్మమును + జాజ(గ నిచ్చట నిల్లు మేని రా 

కొలము నశింప(6 జేయు పెను + గొడటి వాని నడంచు రాము. గా 

నలకు( దొలంచి నట్టి కుల 4 నాళిని కెకను పోలు వారమే! 

చ॥ మురువగు మేన 'వల్క_లము + పొందుగ. దాల్చిన వా(డు రాముకై 

పహరువుగ6 బంచ వాయువుల + నర్చణ “సీయు ప్రతిజ్ఞ వా(డు జో 

డొరయని శోక దారుణత + యుల్లమునం గలవాడు తమ్ము. డొ 

క్క_రు (డె యొకో రఘు (పవరు + గాదిలి చుట్టము పట్టణంబునన్ ,. 

పీ॥ పెను దబిండక౦ టె, గఈ౪ఃరిన మైన మనసును, గదలతో( బగుల మో + దుదమయంచు. 

బరుగులు వాజీ త్రో 4 వనుబాష్ప పంకంబు, అం జాజీ పడుచు6 గ', లంగు వారు 
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రంగారు బంగారు + రత్నాలసొమ్ములు, చెడ చెగి పడ దీసి * చెదర "వైచి 

మించును మించిన + మేన వన్నెల వలు, వల. నూడ్చి ప్రా(తవి +'వలచు వారు 

శే॥ దండిపుత్తుంల లోన( (గ్రూ + రుండొ కండు, చావ (బ్రాణముల్ 'విడుతురు + జనకు లెందు 

వంశ మండను వనికంపి + పలుకు(గావ, మనిన' తండ్రి గుండియ యిను + మనెడివారు. 

al గ్రీకరు(డున్ సుదీ జన వ + శీ కరు(డున్ గరుణాకరుండు మే 

ఘాకృతిగల్లు రాము(డు మ + హాటవి( జేరంగ వానితోడనే 

లోకులు పోవ6 చాడు పడి + లో(కువయైన ధరిత్రి. బుత్తు9 (డున్ 

గె కయ నెతత్తి(గట్టుకొని + కాతురు గావలయున్ ముదంబునన్, 

శే॥ క్రుంగు నడుములనొప్పించు + కుచములొప్పు, సతులు మ స్తములందు హ + _స్తములుచేర్చి 
రోదన స్వరముల( జాల + ఖేద మంది, విరుల లతకూన లట్లు కం + పించినారు. 

చ॥ సిగరములన్ నిశాకరు,డు + చిక్కు.ల(బొందెడు పెద్ద మేడలన్ 

మగువలు పయ్యెదల్ 'దడియ +.(మందిరి కొండ' నెమిళ్ళ కై వఢిన్ 

బొగిలిరి పంజరంబులను + పొందిన చిల్క_ల పోల్కి( గల్కు._ లొ 

పగ గిటికీల( గాంచి రల + బాష్పము లంజన మి(శ్రితంబుగాన్ . 

ఉ॥ అందములై న నేత్ర వల + యంబులనుండి (్రవించు నస్రముల్ 

బిందువు లౌచు ధారలయ + పెద్ద ప్రవాహములొ కతంబునన్- 

సుందర సౌధముల్ మిగుల + (స్రుక్కుచు. గన్నులు గుంటవాఅ నా 

క్రందనముం బొనర్ను క్రియ( +, గ్రాలెను శ్రీరయువర్యు పోకశై. 

క తల్లుల మజచిరి తనయులు, తల్లులు తమ సుతుల మజచి 4+ తలరి సురిగి కం 

పిలిరి కురుక లెండ(గ౮6, దలడిలిరి తం [డ్రు లెదల6 + దట్ జత కలంగన్ 
ne) అటో ne) వః 

ఈ॥ ఇంపును మృదువును కొకలి, సొంపుగలుగు పలుకు లొప్పు + సుదతులు వీథిన్ 

గుంపులు గూడ(గ మేడలు, కంపిల్ల(గ సిరి తొలంగు + కమలము, బో లెన్ 

మ॥ తరణి (బ్రాతము లీల గుండలములు + ద్యత్కాంతు లీనంగ ని 

ర్తరిణీ వ్రాతము రీతి నశ్రువులు గా + అన్ స్రన్తకై శిక్యమై 
తరుణీవారము బాణ విద్ధమయి సం + తాప ప్రమూర్తంబు లౌ 

హరిణీవారము వోలె సంచలిత దే 4 హోవస్టమై దూపిలెన్ 

మ॥ అడంగెన్ గొండల(బోలు మేడల బతా* కాదుల్ మృదంగ స్వనం 

బడ (గెన్ 'మంగళవాద్య ఘోషణముల + త్యంత ప్రమోదా రవం 

దిడ(గెన్ వీధుల ధూళి ధూసరము బా 4 ష్పాంబు ప్రకీర్ణంబుగా 

నడ(గెన్ భూసుర వేదఘోషములు స 4 ర్వాశీః ప్రఘోషంబుతోన్.. 
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ఉఊ॥ నీగెను వంటయిండ్లు. పొగ + నీ(గైను మేడలు ధూప ధూమముల్ 

సీగను దేహఖల్-కళల +.నీ గను భాణములన్స్ హరుల్.-కరుల్ 

నీంగెను కీరపోత ములు. 4 నీటగు బంగరు పాలగిన్నెలన్ 

నీ(గెను మోదమున్ జనము + నీ(గిరి తల్లులు తొన్లీ కూనలన్ . 

ఉ॥ వీడెను కాంతి ప్రాణముల + వీడిన వానిని పోలి యాస్యముల్ 

వీడెమ వర్షముం గురియు + వేడ్క వినీల పయోద సంఘముల్ 

వీడెను వారువంబు లట + వి _స్తృత మై తగు నశ్ష్వశాలలకా 

వీడెను దంతి రాజి తని; విన్ మధువుం గొను తేంట్ల ,కెవడిన్. 

క॥ విడిచెను నీడల గొడుగులు, విడిచెను క్రొవ్వెదలు కొత + విరుల సరములన్ 

విడిచె మరుశరము వేడిమి, విడిచెను కటకముల మేటి + వీరుల పదముల్ 

క॥ వదలెను ధ్వనులను భేరులు, వదళెను కింకిణుల రొదలు + వార్వముల గముల్ 

వదలెను గీకల గజములు, వదలెను నేమీన్వనంబు + బంగరు రథముల్. 

చ॥ కలుగవు మంగళ ధ్వనులు , కల్గవు విప్రుల వేదనాదముల్ 

కలుగవు వీణరావములు" + కల్లవు కాళ్లుల నందుక ధ్వనుల్ 

కలుగవు మేఖలాధ్వనులు . కల్లవు కోకిల శారికాధ్వనుల్ 

కలుగవు తేంట్ల శ బ్రములు ర గల్లవు పిట్టల శ్రావ్యగీతముల్. 

క॥ మటబచెను నీటిం బొలములు, మజచెను లేబొట్టియలను +. మగువల కరముల్ 

మటఅచెను నేతిని వహ్నులు, మజచెను త త్త్వంబు జ్ఞాన + మాన్యుల మనముల్. 

ఉ॥ కుందిరి గుంపు గుంపులుగ( + గూడుచు నాడుచు నుండు వారలున్ 

వందిరి శ్రావ్యగీత ముల + బాడుచు నుండిన వార లట్టులే 

ఫొందిరి కొందలంపు రొద + పొల్పుక లల్కల6( గొన్నవారలున్ 

(మందిరి [పప్రాణనాథులను + మానుగ. బొందిన సుందరాంగులున్ . 

ఉ॥ చా(పవు తొండము ల్కరులు + చా(పవు నోళులు మే(తకున్ హరుల్ 

చూపవు పోతసంతతికి + సూటిగ బక్తులు తెచ్చు మేపులన్ 

దాపవు పాలు దూడలకు + దాయ(గ నీయవు రేనుకా తతుల్ 
మేపవు గోవులం బిదుక + మే కొనవున్ దగ గోప వారముల్. 

క॥ మగల వెడందయురమ్ములు, మగువల కుచమర్షనంబు + మఅచెను తోడో 

మగల సొగసె న సిగలును, మగువల నిడుపై న జడలు .* మటచెను విరులన్. 

క॥ ఆందము నొల్లవు గజములు, పందిము నొల్లవును సరువు 4 వలచిన మా వుల్ 

గందము నొల్లవు వీధులు, చందము నొల్లవు నువర్హ + సౌధ సతాకల్. 
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చ॥ సమముగ సొఖ్య దుఃఖముల +-సన్మతి -జూచెడు యోగులే మదిం 

గుమిలిరి; తగ్గ చోటరసి + కూడిన దుష్కృత  భాగ్యమంచు( దో 
యముగ( దలంచువారు లస 4+ దంచిత కర్మఫలంబ యంచు డెం 

దముల( దలంచువారు నగు + తక్కటి' వారల చింత యెట్టిదో ః' 

ఉ॥ ఊహాములెల్ల వేండియగు * నూర్చులతో నుసుజుల్ చలించి సం 

దేహమునొంద నందమును + దీపి చెడన్ మది సుక్క. నక సం 

దోహము తాజబుమాటిగుచు 4 దుఃఖము నొంద(గ మేనులెల్లరా | 

డేహము వోలె( బాణములు + తీటుగతిన్ బురిం దో (చె నెల్లెడన్ . 

రాముడు సీతయున్న మందిరయుస కరుగుట. 

ఉ॥ పౌరులు విహ్వలించుచొక + (ప్రక్కకి డెందము లెల్ల వ్రాల(గా( 

గాలీయనొంది కుంది వెను + కంబడి రా గణియింపరాని యా 

కారములొప్పు దేహాలకు + గాదిలి ప్రాణమొకండ నా(గ నొ 

ప్పారిన రాఘవుం డరిగె + నయ్యెడ జానకి యున్న చోటికిన్. 

ఉ॥ తల్లులు ధారణీ సురులు 4 తాపస వర్యులు నంగకంబులన్ 

బెల్లుగ ధూళినిండ దుర + పిల్లుచు వచ్చుచునుండ రాజసం 

బొల్లని నార గట్టికొని + యొప్పని తీరున వచ్చు .నాథు( దా 

నుల్లము వాడ గాంచి యొక + .యమా(కున లేచెను సీత కొంకుచున్ 

4॥ ఆగతి లేచు ధారణీజ + నత్తలు కాటుక కంటి సీటితో ( 

గౌ(గిలి( జేర్చి తడ్పుచును + గదదికంబున నొక్క. పెట( దా 
rs be 

మా (గక యేడ్వ( గాంచి జన + కొత్మజ వారలు దుఃఖముం గొనం 

గా గత మేదియో మదిని + కొనంగ6 జాలక కాంచె రాఘవన్. 

తేళ కాంచి మించుసందున జలి + యించు మేను, గలుగు వె దేహి యిట్లను( + గాంతుతోడ 

చక్రవర్తి కేదేనియు + సంభవించె, నేమి పల్కు,డు జాగు స + హింప ననుడు. 

చ॥ అసద్భశు(డై న నాయనుజు( + డక్కటికంబున ధర్య్మపద్దతిన్ 

వసుమతినేలు వృద్ధజన + వాంఛిత మిద్ది జగంబు నెమ్మదిం 

బస (గొన( గారణంబయిన థీ వారిదము ల్వసియించు కానకున్ 

వెస( జని వత్తు నీవు మది 4 వేసట నొందక యుండు మిందనన్. 

ఉ॥ కొంతు(డు క్రూరసత్వ్వయుత 4+ కానన భూమికి నేగునంచు భూ 
కాంతు,డు గాక పోయెన , కష్టము సెందక యింటనుండుమా 



.. అమయమోధ్యాకా౦డ ము. 

వంతను వీడు వేగ చవి.4 వతు నటన్న సుతీక్ష వాక్కు లా 
హో ణ కక 

కాంత మనంబు మిక్కిలిగ6 + గాల్బ(దొడంగ వహించె వేదనన్, 

మత్త॥ ఉర సాగరమందు వీలగు + శేష తల్పము పై రహిన్ 
"చేరికల్ విడి ధర్మ ముద్భృతి + "సేయ భూస్టలి( బుట్టంగా 

వారిజాక్షీయు, బుట్టి వీడక 4 * వచ్చు తన్ను ది దొలంచు నా 

దారుణార్లము వీనుల న్విన6 + దన్వి కూజట కూరునే? 

క॥ జననీ జనకుల యాజ్ఞం, దనయు(డు తల(దాల్బు సేత + తగవే యగున 

న్యనర(గ నిచటనె యుండుమ, యన, గారణమేమి యనుచు 4 నారట పడియెన్. 

ఉ॥ రాము(డు రామ(గాంచి యను , రాక్షసరూపసము (టోలు కొండలున్ 

ఫీమములొ విభావరుల + వేండిమి తగ్గక యుండు ప్ర స్తర 

సోమము ముమ్మొనల్ గలిగి + త్రోవల నిండుగనుండి కాళులన్. 

చేమలు బాధవెట్టు నలి, వేణి! మరల్పుము నీయఖీష్టమున్ . 

చ॥ అని తను గూర్చి పల్కు తన + యర్శిలి భర్తకు సీత యిట్లనున్ 

గనికర మింత లేక *, మది గాటపు6 (బేమయు లేక వీడి పో 
వనె తలపోసి నాడ విది 4 పద్దతియే? లయకాల భాను(డున్ 

ఘనమగు నీవియోగమున + కంజెను కాల్చునె? ప్రాణ వల్లభా! 

చ॥ నలువుగ రాము(డామె వచ + నంబులు వింటయెకాక తన్మతిన్ 

దలకొను చింతయుం దెలిసి 6 తక్కక బాషృపయోధి పొంగ నా 

జలజ సుగంధి. బాయుటకు *+ సమ్మతి లేని సదంత రంగుందై 

నిలిచెను కర్ణమిద్ది యన + నేరక నెవ్వగ నివ్వటిల్ల (గన్. 

ఉ॥ అతటి సీత విస్తృత గృ + హాంతర సీమకు నేగి డెంద మం 
ద తలపాటుతోడ మృదు + లాంబరము ల్విడనాడి సాహసం 

బొ తంగ నార చీర నను 6 వొంద(౮. దాలిచి వచ్చి రామును 
హం. " ఒర 

ద్య ఎ త్తభుజంబు వట్టికొని + యిమ్యుగని ల్చె( (్రయాణపాటుకై. 

మ॥ అబలా రత్నము గోలకోమలి యసూ + ర్యం పశ్య గావించు చె 

యై దిహ్ముకేశము( గూర్చ(జావ(దగు పృ + థ్వీన్ వ్రాలియున్ 'గాలు(డున్ 

గబళింపం డవు జీవితంపు డినముల్ + గల్లన్ శిరో (గంబునన్ 

దైబలంబౌ నొక గుండు వై చినను చా +, వం బోవ దే ప్రాణియున్ . 

శే॥ చెలులు దాదులు దాస దా + సీ జనంబు, మంటలో. ఐడి తపియించు + మాడ్కినైరి 

రామచం ద్రు( డుత్తమ సతి + రాజ వదన, యెన జానకి(గని యిట్లు + లనియె మరల. ' 
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మ॥ సుదతీ! రాంగల కష్టము ల్దల(వ వో * సుంతై న' నాతోడ రాశీ 

ముద మొప్పార (గ నుంటి -హెచ్చుగ (శమం + బుల్లూర్తు వచ్చోననన్ 

ముదమే కల్లును నన్ను వీడి చన(గా * ముఖ్యంబుగా నేనె. మీ 

ముదముం బాపంగ నుంటి నోటుః నిజమే + పో! యంచు. గోపింప(గన్. 

తే॥ మనను కలగి (ప్రతి స్ట + మునను జనులు, పడుచు లేచుచు దుర్దశ + బడ యుచుండు 

రాచ వీధిని మెల్లంగా ( రామ. విభుండు, జానకిం దోడు కొనుచు గ షమున నేగె. 

తే| ముదిత వల్కలములు దాల్చి + ముందు దోవ, విలుచే6 బూని యనుజుండు + వెనుకనడవ- 

నడుమ రాము డేగుట గాంచు + నాగరకుల, యడలు వరింప నాబోటి + కలవియగునె?. 
(a=) 

తే॥ ఆవభముగ వెన్క_ నెవ్వరు * నడల లేదు, తలరు మదితోడ( జుటి సీ + తా హృదీకు 
కః అ 

కంటె మున్నుగ( బోదము .4-కాన కనుచు, నడచి రెల్లరు పెనుగోల + యడరు నట్టు. 

క॥ ఇనకుల జలనిధి సోము(డు, జనకు నగరు డాసి యంత 4+ జననుల( గని యిం 

దునె యుండి తండ్రి. దేర్చుం, డన వారలు తలడిలిరి + హాహా యనుచున్, 
ne] 

క॥ సుడియుచు నాలుక తోడ(బడ, వడ (కుచు నిలువేల్పులారా! ప్రార్షింతుము కా 

వు(డు వీరల నని తనయుల, బుడుకుచు దీవించి సీత6 + బొగడిరి మిగులన్. 

'తే॥ జననులను వీడి కులగురు + చరణములకు, (మొక్కిరాము(డు తన (ప్రాణ + ములను పోలు 

తమ్ముతోడను సీతతో( + ద ప్తకనక, రథముపై నెక్కి వెడలె. బు + రంబె కల(గ. 
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చ॥ నిలిచిరి రాణులెల్ల ధర + ణీవరు నెప్పుడు వీడియుండమిన్ 

నిలిచెను భిత్తి చిత్రములు + నెకొ-ను ప్రాణము లేకపోవుటన్ 

దలంపంగ నెవ్వరింక నయ 4 ధాముని రాముని వెంట( బోక య 
న్నెలవున నిల్చినారలు గ + అించినచో. గలికాని కేనియున్? 

'తే॥ కాంచన స్యందనంబు మా; ర్ల్గమున యందు, వే(డికన్నీటి కాల్వలు + వెలి విరియ 

మెల్ల (గా నేగుచుండ నా + మేటి వీవు, డబ్ది విహరించు నాదినము, త్స్యంబు( బోలె. 

శగ వనముల కరిగెడి' రాముని, గన6 జాల నటంభు నినుండు 4 కనికరమున(6 దా 

వనరాళి దూ(3నో యన, జని (క్రుంకెం బసియు మరలి 4 చన మందలకుకా. 

క॥ నెలవంక. గొని యజుండే, కలిగించిన జిగి నొసళ్లు + గల కలుకుల మో 

ముల వలే సరసిజములు మో, ములు మోడిచె నశు లురలి + మురువుచెడరగన్. 

క॥ మునిమాపున వే(డిమి చెడ, ఘనమతి శై కేయి దుదిని + కటు మంథర బో 
ధనమను విస మలమిన రీ, తిని శేబదనంబు వీడి + తిమిరము క్ర మైన్. 

జ నాలాల. 
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క॥ ఉడుసమితి 'వెలు(గు గగనము, కడ(కన్ గొతమునిశాప + కారణమున గం 

డ్రడరు వెయిగనుల వేలుపు, టొడయని దేహంబు వోలె + నొప్పెసలారెన్. 

క॥ నగరి విడిచి 60డామడ, లొగి(జని కాకుత్హ్రవర్యు( + డొక్క. వనమునన్ 

దిగి యచటి ప్రియ స్నేహితు, లగు తాపస వరుల( గలిసి + యలరి వసింపన్. 

చ॥ వినుత గుణాఢ్యు రామ విభు + వీడ/గ6 జాలక వెంటనేగు నా 

'జన నికురుంబ మవ్వనము + చక్కటి నామడ చుట్టి నూవు గిం 
జను విడువం గలటి యెడ + సైతము పొందని రీతి నిండ న 

వ్వన మొక కంచె కోటగల + వై ఖరి( గాన(గనయ్యె నయ్యెడన్. 

క॥ ఎదియును నోటం బెటక, నిదురింపక 'పరితపించు 4 నెంబిలి. దమసా 
లు 

నది పులిన శాడ్వలంబుల, నొదింగి పడిరి జనములెల్ల + నోర్వని చింతన్ . 

క॥ క్రొవ్విరి తామరలన. జను, మవ్వపు నయనములు గలుగు *, ముడ(తులు పాలన్ 

నివ్వటిలు నురుగు ( బోలిన, దువ్వలువల( బబిచికొని రొ 4 దుంగ(గ నచటన్. 

శే! నిడుపు పగలెల్ల మిక్కిలి + + యడలి యడలి, పరితపించి మొగ్గచనులు + కబికుటలుయగు 

కనులు తీయని + పలుకులు * గలపడుచులు, పెంచుత ల్లుల. యొడుల ని ౪ ద్రించినారు. 

ఉ॥ కాటుక మావిపిందెలకు( + గల్గిన యట్లు రహించు కన్నులన్ 

మాటి 'మొగిడ్చి నీ ద్రిలిరి + మౌనిను లందు కరేణులం బలెన్ 

మేటి కరాసి వీరులును 4+ మేదుర గంధగజంబులం బలెన్ 

బోటులకున్ సమీపమున. + బొందిరి కూరుకులం (గమంబునన్. 

చ॥ అతిశయ ధర్మముందపము + నందుట నున్నతి నొంది వల్లభ 

ప్రతత కృపానురాగ రస * భారలు కొందటు లే మయూర సం 

తతులు ముడింగి వ్రాలు (క్రియ * ధారిణీపె 6 బిడి తీవ్రతాప సం 
(cn 

గతలయి (బ్రాలినారు కసు + గందులు _స్లన్యము( దావుచుండ (గన్. 

ఉ॥ కొందటు మాధవీ కుసుమ + కురజములన్ హారినీల వేదులం 

జెంది మయూరవారముల 4 చెన్నున( బండిరి సోలి [వ్రాలుచున్ 

గొందలు బంధుర క్రముక + కూటములన్ (హాద తీర "నె సెకతం 

బందు పరుండి కూర్కిరెల *+ యంచల పిండుల మించు సంచునన్ . 

క॥ వసమలి చంపక వనముల, గుసుమ లతలు వాడు (క్రియను + కొందటు గుములై 

యిసుక పఅపుపై( గొందబు, మస చెడి నిద్రిలిరి విద్రు + మ లతల పగిదిజా. 

ఉ॥ కొందలు కుంకుమంబు నెజి(. గూడిన కొండను మంచు (వాలు పొ 

ల్సొంద(6గ ఉఊమ్ములందు దవ *.యొప్బ్ప( బరుండిరి నేల సోలుచున్ 
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గొందబు దిండుగా(గ( దమ + కోమల హ స్తములం గదించి కూ 

ర్క-ందిరి మోము, లంగు చెడి + యంబుజము ల్ముకుళించు' చాడ్చుగాన్ . 

ఉ॥ కొందయి బండలందు మథి + కొందజు రాలిన యాకుకుప్పలన్ 

గొందటయు కొంగులం బటజచి 4 కొందబు పల్లవము లృటించుచున్ 

గొందయి వట్టి నేలపయి. + గొందటు భర్తల పాదసన్నిధిన్ 

గొందల మంది డెందములు + [క్రుంగ(గ 'వాలిరి సోలి నిద్రకున్ . 

శే॥ ఇట్లు మైవ్రాల్చి నిదురింప + నెల్లవారు, మైథిలీ భర్త యపుడు సు + మంత్రు. బిలిచి 

పావన గుణ వికాసి! నీ + వలన మాకు(, గావలయు పని యొక్కటి * కలదు వినుము. 

మ॥ అధిక (పేమము గలు నీ జనుల( బో +, నంపంగ లేనై తిని 

వ్విధి వరిం గొని పోవ. జాలనయితిన్ + వే (త్రిప్పి కొంపోవు నీ 

రథ మార్షంబును కాంచి వీరు “పురమున్ + రాముండు చేరెన్ మనో 

రథముల్ దీరె”నటంచు( (గమ్మ జెడు వా + రల్ దీని. గావింపుమా. 

మ॥ రథిక (శ్రేస్తుండు రాము(డిట్లు పలుకం + ట్రార్టించుచున్ మేటి సా 
రోథి వా[క్రుచ్చును నిన్ను 'వీడియును నౌ + (పాణంబులన్ వీడ కీ 

రథముం గొ.ంచు( బురంబు చేరి కన నే 4 రన్ గోడు, కాంచంగ దు 

ష్పథముం బొందిన కై కకున్ విధికి నేం, బై చేయియీ యౌొదుగా। 

ఉ॥ తమ్ముడు దేవియుం గడు ము +, దమ్మున( దో నరుదేర రాము నం 

దమ్ములు చిందు నందన వ 4 నమ్మున వీడితి నంచు( జెప్పనా? 

యిమ్ముగ( దోడి తెచ్చితి స, హింపుండి చూడు డి యంచు(జెస్పనా?. 

యెమ్మెయి జాతిగుండె గొని + యేమని చెప్పుదు వారి కచ్చటన్? 

చే॥ (ప్రాత మిత్రు(డ నొక మచ్చ + పడని వాడ, మృదుల పుష్ప ప్రకీర్త మౌ 4 మేదినిపయి( 

జెలంగి నడవంగ.! దగిన యీ + సీత తోడ, దనయులం గాన సీ(గితి + నన6(6గ6(గలనె? 

శే॥ ప్రబలములగు నింద్రియములు + రాకి గుండె, గలుగు నేను శరీరందు ౪ కౌర్ళ మొంద 

మది కల(గి పరిదేవించు , మనుజ నాథు, కడకు యమ దూతవలె( బోవ. + గలనెచెపమ 

శే॥ నగర వాసులు నీపుత్తు9 + నయముకోడ(, బిలిచికొని వతురని శాంతి + గొలుపుచుండ 

నతని నిప్పుడు కట్టిండి + యముని పోరి, కఠినవాక్కున( గౌెలచేయ(.*గలనె చపుదు? 

తే అరుదుగా గన్న పుత్రం సిం * హంబు లడవి, కేగెనని .తెల్ప( బోదునే? యీ సునీతి 

పలుక( బోలునే? యాఫెన( బార్జివునకు(, గ్రైక యే మేలుచేయి నా, కంక నరయ 
రా 

తే॥ వజపాతంబునకు నుల్కు + ఫణి విధమున, వెల పెలం బాటీ రామ భూ + విభుని చరణ 
సర సిజంబుల (వాలి యా + సచివు( డిటు, "పెక్కు విధముల (బ్రారించె + వీడ లేక. 

(ae) అ 
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క॥ జ్ఞానేంద్రియముల కందక, జ్ఞానమునకు నెజు(గనైన 4 శాశ్వతుడు రమా 

జాని సుమం|త్రుని కరముల, "తో నెత్తుచు' దడవి ) సీరు + తుడుచుచు ననియెన్. 

క్ పుట్టిన పిమ్మట రా(దగు, నట్టివి సంష్ష పూర్తముగనె + యరసిన నీవున్ 

గట్టిగ ఢమ గలదనుచున్, "జట్టును ధర్మంబు మది మ + జవ నాయంబే? 

“ చే|జగతి నుత్త్వమ ధర్మంబు + జన నుతముగ(, జలిపి మరణించినను నిల్చి 4 న్వర్గమొస(గు 

నింపు గలదేని చేయు చ + నిష్ట మొదవ, వీడు వాండెట్టి దీరుండో *, చూడు మీవ. 

తే! వాడికే కైదువు ఉమ్మున6 * గాడ నోర్వ 6 గలుగు బన్నంగ వీ బర 4 లక్షణము గాదు 

మరణ మబ్చినస నంపద + ల్మాసి పోవ:, దగవు దస్పకుండు టె మగ + తనము సువ్వె 

తే॥ శత్రుజీవాపహరణ ద + క్షప్రభాసి, ఖడ్గహస్తః వనుల కేగం + గష్షమనుచు 
అవీ లు 

మరలితిన యేని డివి యందు + చిరయశంబు, గాంచు మావారి కది కలం + కంబుగాదె? 

శ్రే సత్కులాదర్శ పురుషుండు + సత్యమునకు., దనయు వనుల కంపు టతని + తపమయగును 
అతని యాజ్ఞను తల(దాల్చి + యడవి కరుగు, టరయ నా మేటితవము; నీ + వడలు చేల? 

'తే॥ మొదట(గులగురునకునాదు 4 (మొక్కుగా6గ, వినయపూవ్వుకముగ + యొక్కి- + పిదపనతని 
తోడ మాతండ్రీంగాంచిపు + త్రుం౦డు జోత, సలిసె నని చెప్పియవల నా ః; తల(పుదెలుపు. 

చ॥ కులగురు నాజ నౌదలను + గూరిచి ధర్మపథాను వ ర్తివై 

సలుపుచు నుండుమా శుభమె 4+ సజన పాళికి దేవతాళశికిన్ 

వలవని నా వియోగమున + వందురు తల్లుల( దం డ్రిందేర్పున్ 

తల(గని సత్ర్రవృ తినని +, తమ్మునకుం దగ విన్నవింపుమా 

ఉ॥ [క్రూరుడు తండి యిటు చెడు + గుల్ ఘటియించెన యంచు నీవు దు 

ర్హారుణరీతి నెంచక .ము + దంబున నాయెడ( జూపు నుల్లస 

త్కారుణికత్వముం దగు వి , ధంబున మార్ష్లవ ఫక్కినాత6 డో 
క. 

దారపు చెందు నటులు ని +, దానముగా వినిపింప వే(డెదన్. 
యు 

'తే॥ గురుమహాదేవుతో నంతి + పురికి నేగి, మొదట. దండ్రి దుఃఖము దీర్చి + పిదప నతని 

భరతుపై మీ యపార కృ + సన్ ఘటింప, వలయు వరము వేండితినని + పలుకు మయ్యః 

తే॥ అడవులం బిదులునాలుగు + హాయనములు, కడపివచ్చి మీచరణ పం + కజముల కడ( 
జేరు .నడలకు(డనుచు వ 4 సిష్టమౌని, వలన( జెప్పించి సాంత్వన + పజుపుమతని. 

చ॥ ననుగని పెంచు తల్లులకు + నానెతీ దప్పని వందనంబుఐన్ 

వినతి మెయిం గదించి యను + వెండియు( దండ్రి యలంత దీర్చి యా 

తని మది నావియోగమున( + దాబక యుండ(గ నూజబడించుచున్ 

బనవక వీడకుండు:డని 4 ప్రార్ధన చేసితి నంచు. దెలుమా. 
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ఉ॥ “సేవకు కింకరత్య మది + చెందదు మార్చు సతం బటంచు సం 

భావన చేసి యంతట సు +, మంత్రుండు రాముని భద్రపాద రా 

జీవములం భజించి భువి * జీవికి? దప్పని సౌఖ్య దుఃఖముల్ 

దైవ వశంబులంచు వని + తా మణి సీతకు మొక్క, నిల్చుడున్. 

ఆ॥ వందనముల్ వచించె నను + వత్సలతం గను మామగారికిన్ 

బిందెడు (ప్రేమతోడ + నను చేరంగం దీసెడు ముగ్గు రో త్లలన్ 

దెంద మెలర్ప (మొక్కెనను + తే,ళుప ముద్దుల కేం శారికన్ 

పందళ పెంచ? గోరెనని 4 పల్కుము గాదిలి చెల్లియం డ్రకున్ . 

ఉ॥ సీత వచించు వార్తవిని + చింతయె కానని యీమె కానలన్ 

జేతము (సుక్కు. నెంత వగ + చెందునొ యంచు( దపించు మంత్ర వి 

భ్యాతుని గాంచి రాము(డను( + గష్టము వచ్చిన దీర్చ నేర్చరుల్ 
భూతల మందు గల్గుదు 6? + పోవ జూచిన6 బోనె (పాణముల్ ? 

'తే॥ సుసిర (పేమచే మది + (సుక్కు మంత్రి, రాము వాక్కుల. గొంత యూ + అటనుపొంది 
భఖ 

ముదల(గొని యొక్క లక్ష్మణు + మోముగాంచి, యేమిపల్కె_ద వనవచి + యించెనత(డు 

ఊఉ! నామనమున్ సమస్త 5 సుగు * ణంబుల చేత జయించు రాఘవ 

స్వామికి భూమి నిచ్చి యొక + చాన కుబుద్దికి లో(గి పిమ్మటన్ 

రాముని కొన కంపి తన + రాజ్యము త్రీకి నొసంగు సత్య వా 

క్రేముని రాజుగా( దలంచి + చెప్ప(గ నొక్కటి యేని యొప్పునే? 

ఉ॥ కొనల జ్యేష్ట పుత్త 9కు(డు + కాయలు దుంపలు దిన్సు నుండ (గా 

దాను సురేంద్ర భోగముల + దప్పక పొందెడు సత శీలికిన్ 

దానికి మానినీ జిత'వి * ధాసికి జీవము తోడ నుండి యిం 
_ ల . 

కేని డివంబు(జేళ (జరి + యింపసి సెర్యము( జాటి పల్కుమా. 
@ వ్ 

చ॥ అవనికి రాజు కా(దగిన *, యాతని తోడను పుటలేదు నే 

నవనికి నివుడేలి కగు 4 నాతని తోడను పుట్టలేదు నా 
కిషరజు(డున్ భువిం గలుగ. + డంబుజసంభవుచేత నాకు నే. 

దవిలిన తోడుగా(గ వసు + ధన్ జనియించిన యే బలిషుండన్. 

'తే॥ అనుచునిటు కోపమున(బల్కు * ననుజు(గాంచి, వత్స: యొప్పిదములుగాని + పలుకులనకు 

మనుచు నాళ్వాస మొనరింప + మనసు కుమిలి, చా(గి మొక్కి. తేరి కడకు + సాగెమంత్రి 

Gi చేరికి( బూన్చె గుబముల( + చేకువ( జేకొనెం గోల. గేల నా 
ళం 

దారి జనంబు లెల్ల విశ ౪ దంబుగ. గాంచెడు నటు చోదక 
ne) 
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సార విచక్షణత్వమున 4+ సందడి యెక్కుడుగాక నిద్రకుం 

గూరిన వారు మేలుకొన.6 * గూడని తీరున దేరు తొలుడున్. 

ఉ॥ సీత పతి|వతాత్వమును 4 స్వీయ విశేష గుణంబులున్ లన 

త్ర్యాత యశంబు సత్యమును + ధర్మువు విజత కార్ముకంబు సం 

ప్రతుండు తమ్ము(డుకా దనకు + వీడని తోడుగ నా నిశీథినికా 

(శ్రీతరుణీ మనోహరుడు + చేరె వనంబులకున్ మనో ధృతిన్. 

చ॥ కుటిల మనస్కులౌ దనుజ + కుంజరవర్షము: గూడి లోక సం 

కటమగు కృత్యము ల్పలుపు * కమల కార్యము లడుకో విశం 

కట గతి నొప్పి యెల్లెడల( + గాటుక రంగు వెలార్చు చుండు చీ, 

కటి దొల(గించు చేలుపుల + కౌగడ నా నుదయించె( జం ద్రు;డున్. 

ఉ॥ మర్మము: దాకు పాపముల + మాయ (గ జేయ వలంతులై న స 

ద్దర్మములన్ వహించి మహి + ధర్మము నిల సహాయపడ్డ యా 

కర్మ ఫలంబు నెంచి కుతు 4 కంబున. గానంగ వచ్చినట్ట యా 

యర్శిలి ధర్మదేవత ము + భాబ్ద మనన్ శశి తాల్చెం దేజమున్. 

మ॥ భయదారణ్యములం జరించు -నసి తా 4 ది శ్యాము పే దర్శ్మి( గాం 

చి యెదల్ నొవ్య మొగంబు మోడ్చి నటు దో6* చెం గల్య లంభోజ సం 

చయముల్ గన్న్చడె జెబ్టిపోతుల శిర 4 గాయ మనో వేదన౯ా 

లయమై నోరులు మూసి కొన్నవవి యే, లా చెప్ప నన్యంబులన్ . 

ఉ॥ అంజన శైల సుందరుడు + నటిండ మేలి పసిండి చాయమై 

రంజిలు వాడు వింటికొన 4 రాణ నొస లల భూమి జాత మె 

ల్రంజన వేసటం గొనని + లాగున నేగుట కాను కూల్యమై 

కంజ విరోధి వెన్నెలలు + గాసెను మెత్తని దూది వై చెనాకా. 

కే! మిగుల లే.గౌను నన లక్మి * మెజయు సీత, మృదు మృణాల సదందుల ౪ మెల్ల మెల్ల 

వెంబడించె విమలమెన + పేమకంటబె, గురు తరంబగు వసువు * ధరణి గలదె? 

చ॥ ఇను. డుదయాచలంబు శిర 4+ మెక్కె_డు మున్నె రఘూ ద్వ్యహుండు ద 

క్కినముగ యోజన ద్వయము + కీడ్చుడ కేగను; మీబీ బాష్పముల్ 

కను గవ వీడంగా మనసు, కాతఅ తాపము నొంది కుంద(గా 

మనికిత పాటు తో(జని ను 4 మంత్రు (డు చేరె బురంబు చేరువన్.. 

ఉ॥ చేరి దినేం[ద్ర వంళగురు , శిప్పు వసిస్తునిగాంచి (మొక క్క కాం 

తారము రాముపోక( బరి, తా ముతో. “వివరింప మౌని ని 
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టూరుపు పుచ్చి కాంగలది + యుల్లముసం ఒరికించి యక్కటా!। 
ల « 

భూరమణుండు తీజె( బుర 4+ ముం గలగుండు వడెం గదా యనెన్,. 

తే॥ రాజు నిందకు జంకి మ 4 రల్ప(డయ్యె, ధర్మమును నిల్పనెంచిన + దాశరథియు 

నిన(డ యింతయు నామాట + విధిని దాట, నగునె? యని యేగె నతనితో + నంతిప్పరికి 

తే॥ దాశరధి వచ్చెననుచు ను 4 త_ం౦ఠమం(త్రు, లరి' సరిధి చంద్రుంబోలె + నధిపు( జేరి 

రాము(గానక బాషృవ + ర్షంబు గురియు, నాసుమం[గుని గని చాల + నడలినారు. 

శే॥ శేరుమరలినదసి యెల + వారు పలుక, రాముండేతెంచెనని దశ +, రథు డు కనులు 

తెజచి నా జీవజీవ మే + శెందెనె? యసి, యతిగెం దనయెన యుబలాట 4+ పడుచులేవ. 

'తే॥ బదులు చెప్పంజాలక మౌని 4 పరితపించె., దపసి మొగమె భూపతికి ను + త్తరమొసంగె 

నెడ6ద పగిలి భూమీశ్వరు( * డిలకు వ్రాలె, గొవరు చూడ( జాలకమౌని + యవలికేగె. 

ఉ॥ దగబ నుండెనే సుతుండు + దవ్వుల నుండెనె యంచు మెల్లనన్ 

ట్రెగ్గడ నడ్డి యాత (డు ద + వీయ వనంబుల కేగ( దమ్ముతో 

సిగరి సీతతో నని వ 4 చించి వచింపక మున్నే భూవరుం 

డగ్గలికంపు బేర్మిందన + యా! యనిహో! యని వీడె( (బాణముల్. 

చ॥ అపుడు పురందరాది సుర + లందటు మాప్రభుతండ్రి వచ్చె నం 

చుపగత మోద భావమున 4 నొక్కటియై శళి(బోలె శీతలా 

తపము వెలార్చు కేరిపయి 4 దాకొని పుట్రెడి తంట లెల్ల లే 

క పొదలు పై జగంబునకు( + గైకొని పోయిరి సమ్ముదంబునన్. 

మ॥ కని సందేహమునన్ సతీ తిలకమౌొ 4 కౌసల్య మెయదాశి చ 

ల్లనయై యావియు నాడ కుండుటలు పో + లం జూచి నాథుండు మం 

దెనకా నిశ్చయమంది [గిష్మరవి నం + దీ ప్ప (ప్రతాపంబుచే ( 

దనుకం జొచ్చిన యెమ్ములేని జని చం + దం బందుచుం దూపిలెన్. 

మల గర్భుండాది గాంగ సమ _స్తజ. గందుల సృజియించి + కాచు హరిని స్! క 

తశయు(గా(. బడయు ను ; తమ తపం బొనరించి, నటియన్నులమిన్న + యఆటకూలి 
| ధి ట ట్ 

పీయూషమును జాజి + పీడి నందురు వారి, వలె మది మిక్కిలి + పరి తపించి 

మణింగోలు పోయిన + ఫణి విధంబున నుల, మల లాడ (గ (బెలు ‘ తల్లడిల్లి 

'శే॥ మగపులుందాసి + మనమున మఖు6గునటి, కురరి భంగిని గద్గద + స్వరముతోడ ట్ల 
నెన్నువలు పల్కి వినువారి + యెదలు కరగి ద్రవముగా( (బ్రలాపించె రో +, దనముతోడ 

చ॥ వినుత మహాశయుండు నృప 4 వీరుడు ధన్వి యొకండు వ్యాధియున్ 
జెనకక తానుగాంగ మృతి + జెందెనె మమ్ము వియోగ దుఃఖ భా 
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జనముగ( జేసి యంచు జల + సద్మము వట్ట దపించు మత్స్యుభా 

తిని బలు త ల్లడం' గుడుదు + దేహముతో బృథి వీస్టలిఐ బడెన్. 

పీ ఈ దేశమును గాచు + నృపతులొ కేరీతి, స్వర్షంబు( బొలించు. + వారెకాదె? 

పొలుపుగా మనిన స 4 పుత్త కులకు గతు, లొ'క్కెడనేని లే + కుంట గలదె? 

మత్పుతు(డేలెంచి + మదికి నూఅట గొల్బ, కిటు తండ్రి మృతికి దా, హేతువయ్యె 

నను చింత యొక్క టే 4 నన్నాజఅటం పెటైం, గైదువుపోటు రో +, గంబు లేక 

'తే॥ (ప్రాణములు వీడుగతికి. బా * ల్బడియె నకట, కన్నకొరుకులచే నిటి + గతియు. దగునె? 
బి 

వెదురు శు క్రియర(టియెండ్రి + విధమెయయ్యె, నీమహీంద్రుబదుకు భరి + యింప(దర మె? 

"లే॥ మతి బలిమిచేత విభుబుద్ది * + మాడ్చివై చి, బదులు పలుకనీయని రీతి + వరముంగొంటి 

మగని. జంపుకొంటివి త్ఫోపి + నెగడుచుంటి, 'కై క మిగిలియున్నదె చేయ6 + గలదియింక? 

al దుర్ణయు. డై న శంబరుని + దోర్చలశక్తి కి నడంచు వీరః నీ 

యూర్దిత శౌర్యసంపదనె + యోడక నెమ్మది నందుచున్న యా 
నిరరపాళికే యిపుడు + నెమ్మి గడించిన విందవై తివే 

వర్తన సేయ(గా( దగునె 4 పార్టివ। నమ్మిన మమ్ము దీనలన్ ? 

చ॥ ననుగొని వేల్మి వేల్చిన మ + నః ప్రియః యిప్పుడు నన్నువీడి (క 
న్నన నొకరుండ వే చన(గ + నాయమె తతృలము౯ భుజింప? స 

త్యనయ ఫలంబు నానుటయు 4 ధర ఫలానుభవంబయేనియున్ 

జనునొకొ సామి దేహమున. + జక్క-_నగా ననుభూతి నొందుటల్ ? 

చ॥ గజ విభుం బాసి తాపమున( + (గ్రాలగు కరేణువు పోల్కా కోసలా 

త్యజ విభు తొమ్ముపె శిరము + దారిచి యిట్లు విలాప మొంది సో 

లి జగతి వాల నంతి పురి 4 లేచు లురమ్ముల బాది కొంచు దుః 

ఖ జనిత బాష్ప తోయముల( * (గ్రాంగుచు. దో (గుచు (సుక్క వెక్కుచున్. 

చ॥ విసము భయంబుజేంగుడిచి + విహ్యల మందుచు వ్రాలు కై వడిన 

డెసచెడి నేలంగూలుచు6 బ + తిన్ దివమందు భజింప( గోరి ని 

ర్వకసన మనస్కలెచు/ బతి + మాకృతి( దాల్చిరి గపేమకం"టె ని 

వ్యసుమతి వేతాకండు చెడు 4 వస్తువు గల్లునె పోల: జూచినన్ ?. 

పీ॥ ఉప్పళంబుల తీర + మొప్పారు కడలిచే, బలసిన యీధరా + తలము నందు 

దివమున యందు. బై + భువనమ్ములందును, కల కులసతుల వీ * రలను పోలా 

నకలంక హృదయం 3 లెం + దైన6 గల్లుదురేమి?, యనంగనొప్పి యడవి + నడరువాంక 

గిరి జుట్టి కవియ సు సిరముగా నిలిచిన, కొండపై నెమిళుల + కొమరు దాళ్చి 



206 కందరామాయణము 

తే॥ కొడుకు( బాసి దెంచము (వీలు 4 నుడువుచేత(, జచ్చియును మరణాంతంబు + సత్యమందె 

నిలుచు ప్రభునొడలిని వీడి *+ తొలంగలేక, కిట్టి పలవించు చుండిరి + చుట్టు మూ(గి. 

చ॥ మనుజుల బంధహేతువగు , మాయ యనం జను చోట మీను చే 

రిన జననాంబురాశళిని త 4 రింప(గ( దారకమం(తరాజ నొ 

రను గొను వారి పోలి. బభు 4 కామిను లర్యదివే లమందియున్ 

మనమున దార్థ్యమూని యస 4 మాన సునిశ్చోలతన్. భజింప(గన్, 

జుట్ 
త ॥ రాము తల్లి లత్ష్మ్యణు తల్లి * వ్రాలి సోలి, మజు(గు చుండ నోరువని సు + మం(త్రు( డేగి 

జరిగినది తెల్బ(గా రాజ + గురుండు వచ్చి, (ప్రభుని మరణంబునకు( జాల( * బరితపించె. 

తే॥ వరము లొస(గి కుమారునీ + వనుల కంపి, యార్యు(డు గతించెనని మది + నడలి యడలి 

యబ్దిలో నావ (వీల నా 4 యకు(డు చావ, అిచ్చవడు మాలిమిం బోలె + బుషివరుండు 

చ॥ జరుపగ( దగ్గ సం [స్కయలు 4 సల్ప (గ బుత్తు9లయందు చెంత నొ 

క్కరు(డును లేమికిం గురుండొ + కానొక మార్గమునెంచి యంతటన్ 

భరతుండు వచ్చు పిమ్మటనె + పద్దతిగానొనరింప రాట్క_ శే 
బరమును తై లరాశి నన + పాయత గుప్తము చేసె నెవ్వడిన్. 

చ॥ పతి కిట సంస్కృతు ల్లరుపు 4 పట్టున మీరలు ధీరచి త్తలై 

చితి. జొరవచ్చు( బొండనుచు( + జెచ్చెర రాణుల సాగనంపి నం 

గతముగ లేఖ ప్రాసి యిది + కైకొని కైక కుమారు రాజు నా 
నతి యని వేగ తోడు కొని , నైపుణి రండని పంపె దూతలన్. 

తే॥ సర్వసై న్యాధి పతియును + సారథియును, మంశ్రిముఖ్యుండు నై న సు +మంత్రు(చిలిచి 

నా , జ పియొనంగె ళం యవసరంబులౌ రాజ కొ + ర్యంబులెల, జరుపష్షచుండుదు యనుచు 
వి, మా జాచి 

చ॥ తన కుల దీపకుండయిన + ధారణి నాథు(డు స్వర్శమేగెం ద 

తనయులు చెంతలేరు నృప * ధర్మము నాశిల కంత. దా(క( బృ 

ధ్విని తగ(గాతు నంచు. జను * దెంచిన కైవడి భాస్క_రుండు తూ 

ర్నున నుదయించె నిర్హరులు + పుణ్యులు (మొగ్గ! బయోధి (మో6గ,గన్. 

సీ॥ చింతింప( గూడని 4 చెన్నున( జింతించు, చుండిన వారలు + నొడలు మజచి 

కూర్చిన వారును + కోదండ పాణియు, నిటనె యున్నాడని + యెంచిసారు 

నగు జనంబులు లేచి + యంబుద శ్యాముని, గానక మనమున , గాసిచెంది 

మూయని కన్నులు + మూసి మనల నిటు, చెటుప నెంచిగ వని + ముజిగిగారు 

తే॥ ధరణి. దొరలిరి దెసలకు( +బఐరుగు లిడిరి, పడిరి లేచిరి కుందిరి + వందినారు 

మనల దుఃఖసాగరమున + మును(గ విడిచి, జాతి పోయెను రఘురాడు + చంద్రు (డనిరి. 
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సీ॥ చెడుపని చేసె రా+ ము(డు తగునే యిది? దండక భువిలోనె + యుండ దేమి? 

వెదకి చేరక యున్న + నెదలోన' నూజిట, .నంద (గా గలమెర 4 వంత యేని? 

అరదంపు( గందువ + యరయుదమా యని, చని కొంత దూరంబు 4 గని జనములు 

మరలె నయోధ్యకే *+ మన'రోము తేరని, పోయిన ప్రాణముల్ + పొండినటు 

శే॥ తలంచి తలరిచి మేఘముల్ + జలధి( గలిసి, ఘోష మొనరించు తీరున. + గూడి యార్షి 

త్రాచు కాటొంది "౩ పై.నద్భు 0 తంబు చొరకి మరల జీవముల్లాంచిన + కరణినొంది 

41 తోవ తొలంగ కుండ( బురీ త్రోవనె స్యంచన మేగుదెంచు నా 

(ప్రావను గాంచి మంచిస య 4 పాఠ ముదాన లయంబునా (డు లో 

కావలి. గప్పి ముంచికొని + యవ్వల( జెల్లెలికట్ల లోసికిన్ 

లోవు పయోధి. బోలి జను * లుం దగజేరిరి పట్టణ స్పిన్ 

ఉ॥ చేరి ప్రభుండు నాకమును + చేరన యంచును రాఘవుండు కాం 

తారమె చేరెనంచు విని + తద్దయు డెందము కుంది [కుళ్ళ శా 

రేరము కీచు వోవ( దల 4 5౯ సొలసెన్ జన మెల్ల 6; గాలపున్ 

మేర తొలంగ దేని మర ; ణించునె జీవి తపించుచుండినన్ ? 

సీ॥ ఉసుజు 'లీ(గిన పతి + కొదవని వారును, వనుల క్షేగిన రాఘ + వునకు నె 

దుఃఖమన్ చెజయందు + తూలి తపించెడి, వారల? గాంచి తా * పసవరుండు 

నేనును తల(పంగ + రాని వంతకు( జిక్కి. , యే చావకీ గోడు + చూచుచుంటి 

నని సమాశ్యాసింప + నమ్ముని పల్కుల, నందటు బడబాగ్ని * కలికి వేల 

'తే॥ మీజకుండు కడలివోలె + నూబడిలి, రట నుదారు.డొ భూదారు *, నాజ యనెడి 
౧౧ హా 

నాకుల తపఃఫలంబున 4 నట్టనడిమి, రేయి వెళ్ళి నాతని విచా 4రింత మింక. 

6. గ౦.గాప టల ము. (69) 

ఉ॥ కాటుక కొండయో? మరత + కసరమో? జలపూర మేఘ మో? 

నీటి సమూహ మో? యన(గ + నిర్మల సుందర విగ్రహుండు ఘూ 

రాటవి త్రోవ మేని జిగి 4 యర్యమ కాంతిని గప్ప నేగెన 

పాటల గంధితో ననుజ + వర్యునితో జరితార్హ భావు(డై . 

ఉ॥ లేదన నొప్పు కౌను లవ +లీ లలితాంగము నీలవేణి క్షీ 
రోదధివెన్న(బోలిన మృ + + దూక్తులు నిండుతపంబు వంటి శు 

ధ్రోదము వంటి శీలమతి 4, వొప్పు మనోరమతోడ రాఘవుం 

డాడట( గాంచె మత్తకల + హంసము హంసియు( గూడి యాడుటల్, 

ఆ॥ కొము బాణములను + రాము కోదండంబు(, గొలిచి గెలుచు కనులు * గలుగు సీత 

రాఘవేంద్రు చరణ + రాజీవములు హాసి, యించు పంకజముల 4 నంచు(గాంచె. 
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సీ! మక రందమును పరి + మళము గుప్పెడు వేణి, నెలవంక బోల్నొసల్ + గలుగుసుదతి 

నానకికో రామ 4 చంద్రు(డు మేఘము, మెజప్పతో వచ్చెడు 0 తెబి(గు దాల్చి 

నాగంబు పిడితోడ 4 నడచు చందంబున, నడచుచు సుషిర ని + నాద సరణి 

తంత్రీ విరావామృ + తంబు కరణి. దేనె, వలెను చక్కెరపాగు + పగిదినమరి 

శే॥ చెలువ మెన సల్కులు గల + చిలుకవంటి, సీత కన్నుల(బోలిన + చెంగలువల 

మళలో( గల్చు తీసెడు * మగువ మిన్న, లూడ్చి కుప్పవై చుటగాంచె + నొప్పుమీజ 

ఆ॥ మద మరాళ యాన 4 హృదయంబు నందించు, కేనిగ్లాని యనుట + యెజు(6గ కుండ 

విభునితోడ: జనియె * విహరణ లీలల, నించు గానుగలను 4 కంచు(ద్రోవ. 

సీ॥ చిందమ్ము లెక్కుడు * చిందించు నాణిము, త్యములు వెలుంగు ప + ద్యాక రముల 

హంసలు నిద్రింప + ననువై న తో(టల, సంకు పుర్వులుగల + _సెకతముల 

సుమము లొత్తుగరాలు + సుందర వనముల, వర హేమమును వెలి + వజచు నదుల 

వరివెన్నులను మేయు + వదనంబు లందు క్షీ, రంబులు గార్చు పౌ 4+ రంబ సమితి 

శే॥ తేనె. గోల(గ వాలిన 4 తేంట్లులేవ, వారి దుముకుచు లేచెడు + వాలుగలను 

హంస లట్లు చెలులు మును + హద చయముల(, గనుచు( గోసల దేశంబు. + గడచిచనిరి, 

చ॥ పరిధి గలట్టి కాంతులను + భాసిలు భూషణ భూష్యతోడ న 

స్పురుషులు మేట క్షేత్రముల 4 పొల్పెస లారెడు కోసలంబు దా( 

టి రయమెసంగ వేదము స + రించి మహ త్వము నొందు తాప 

శ్వరులు వసించు తీరములు + భాసిలు గంగను చేరి రంతటన్, 

తే॥, ఆచటవసియించుమునులుమా* యఖిలవినుత , పాత్రమగుసరమారంబు + వచ్చెననుచు( 
ఛు 

గెతుకందబున వచ్చి య + కమల నేత్రు(, గాంచు వేడుక మూఃగిరి + కడ(కతోడ. 

చ॥ మతి( దల(పంగ( బల్కనణు 4 మాత్ర మడంగని (పేమరూపమున్ 

(కుతులకు దాటి వెల్లుపరి 4 శుద్ద సుధామయ మూ రి నమ్ముని 

ప్రతతులు చర్మ చతేవుల + బరధుర మోదముతోడ గాంచి రం 

దితర గృహస్లు లెయ్యడల 4 నేని వరాంగుల( గాంచుకై వడిన్. 

తే4 వంశ ధరులగు మువి వరుల్ + పద్మనేతు(, బాల కడలి వెన్నను పోలె, 4+ బరిగణించి 

కనుల( (ద్రావుచు నెదుటను + గంతు లిడుచు, ని(చు పాటలతోడ సు + తించి నారు. 

తే॥ ఇలు వీడిన కొడుకుల * నెల్ల వేశం, దల(చి తలరుచు వెదకుచో( + దనయు లొకట 

వచ్చిచేర నుత్కంఠ మై ‘ వచ్చు త౦(డ్రు, లం బఠెన్ వచ్చి కనిరి ము + దంబు గొనిరి. 

తే॥ అత (డు నడచు మార్హాయాస + మజ స్వనేకత్ర, బాష్పశుద జలంబుతో (6 + బర(గనార్చి 
దా 

మృదుమధుర వాక్య సుమముల + నెద గదించి, చెడని పప్రేమాదృుతంబు భు + జింపంజేసి 
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'శే॥ వనము లందుండి యేర్చి తె, చ్చిన విశుద్ద, కంద మూల .ఫలంబుల( థ గాన్క-లిడుచు 

విమలతేజ! కుజంగట + వెలయు గంగ, యందు నీరాడి వేల్చి ర +, మ్యారగింప. 

చ॥ తగ నిటు ప్రేమ పూర్తులగు + తాపసు లాడ(గ రామ భద్రుడున్ 

మగువలలోన దీపమనే + మాన్యత గన్న విదేహ కన్యతో. 

బొగడ(గ దేవ సంఘములు 4 పూర్వము బ్రహ్మ కరంబుతోడ నిం 

బుగ(దన పాదముం గడుగు + పూత జలంబుల మున్గె నత్తటీన్. 

ఉ॥ గంగయు( గేలు మోడ్చి కడు( + గమ మృదూక్తుల నిట్లు వలె. (థ్రీ 

“రంగ దురస్టృలా। ఘన త 4+ రంబగు పాపము గల్లు వార లా 

రంగ మునింగి పాొష్మ నిక + రంబుల నాయెడ వీడువారు న 

న్నుంగను తండ్రి వీవిట ము + నుంగ భజించితి నే( బవిత్రతన్. 

ఉ॥ నాగ కులేశ కంకణు,డు 4 నాక నదీ జటిలుండు శై లప్ప 

న్నాగ తనూజయు న్నిలిచి + నందన మందును. గాంచుచుండ, నా 

భోగ మనుష్యతం దెబుప( 4 బుట్టిన రాము(డు ముని లేచు నా 

బాగు రహించె గంగను క, పర్షమునన్ 'ధరియించు. సోలికన్ . 

చ॥ జనకజతోడ మున్లి నృప 4 చంద్రుండు లేచుట చూడందొల్లి శ్రీ 

వనిత కరంబు వట్టికొని + పన్నుగ వెండిని 'పోలు పొల వై 

ల్రిని ఫణీ తల్పమందు పవ 4 శింతను వీడి జగంబుంగావ లే 

చిన రహీ దోంచె బుణ్య జన + సేవిత శై వలిని జలంబులకా. 

పీ కౌనును' గాంచి తీ 4+ గలు పుయి లోడంగ, ననుగు నడక కోడి + హంసలొదు6గఈ 

బదముల కెదవడి 4 పద్మముల్ తేలంగ6 + గనుల కలికి వాలు + గలు తొలంగం. 
బారాణిచే నీరు + వన్నియ మీఅంగ, మృదుపదయుగ యగు + మెలంత మిన్న 
పతి భుజంబును కర 4 పంకజమున బట్టి, పూత తోయంబుల 4 ముని(గి లేవ 

'తే॥ శూలి, జటలోని జిల్లేడు + 'రేలపూల, గందముం బొంద నట్టి గం * గా జలంబు 

కుసుమవేణి క్రొవ్వెదలోన( + బొసయు పుష్ప, వాసనయు( గస్తురియు( గొని + పరిమళించె 

చ॥ తర(గలుపె నురుంగుల( గ దల్బుటచే నరచొందు వేణి కా 

భరము గలట్టి పెద్ద మగు + చం బలెం గానణగ వచ్చు గంగ సం 

బరమున సీత( దృష్తి పజు + పం గొని పెంపుడు తల్లి 'కై వడిన్. 
అనీ ౧ ఆ 

దరొంగ కరంబు చాంచి (ప్రమ + దంబున దీరము లార్చె నొయ్యనన్ . 
@ 

'తే॥ సీత జడయను జీమూత + జాత మపుడు, విరిసి వ్రాలి నీటన మును , విధము దో (చె 
గంగ నడుమను ద్రివహించు + కజ్దియమున, యుదక మందున్న పెనునుడుల్ కదలెనన6గ 
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శే॥ సుడులు వడుచు భబ్చించెడు + సుర పరిళ్తు, కనుల( బోలిన పెనువాలు + గలు చలించి 

తముకు' 'వెల్లువ'తో పత, దోంగి లేవ ః బాల కడలి లేచిన లక్ష్మీ + పగిది దో(చె, 

చ॥ కొలినొక పాదమే కడిగి , దోషము లెల్ల( దొలంచి కొంచు ని 

ర్మలినత ( జెంది పూర్త మహి + మంబు గడించిన గంగ యిష్పుడాా, 

సలలిత దేహ మెల్ల( దలు *చన్ స్పృశియింప(గ నోచె నింక లో 

కులు నరకంబు( 'బొందెదరొ + కో! తనయందు మునుంగ భక్రిమై?. 

శే॥ నార లీరీతి రేవున + నీర మాడి, య్మ్నూ శమము చేరి జ్ఞాన గ + మ్యంబు పరమ 

వస్తువు(దలంచిహుతవహు 4 భక్తిం గొలిచి, మునుల (పీమంపుటాతిథ్య + + మునుగ్రహించి 

ఉ॥ వేసట కోర్చి తానె యొద + వించిన యయ్యమృతంబు. ప్రీతి స్వ 

ర్వానులకున్ భుజింపు(డని + రాజిల నిచ్చిన మేటి యిపు సం 

తోసము తోడ మౌనులిడు , దుంపల నాకులందృ ప్రిగాంచె; నొ 
వీసర వోవునే తనయు + పెద్దల కొంద(గ( జేయు కృత్యముల్? 

గుహుండు రాముని గొనవచ్చుట. 

పీ! ఆంత వే నావల + కధికారి దివ్యాప, గా తీరవాసి వి, లాాండ్ర మిన్న 

కుధర భుజ యుగుండు + కుక్కాలు గలవా(డు, తమ్మటమును జ్ కోళ్లు కి దాల్చువౌ(డు 

చీకట్లు గుంపులై + చేరెనన.గ నొప్పు, 'మెలు గారు నల్లని + మేని వాండు 

తనవెంట సేన రా + దట్రంపు: గార్కొగు, క్లొగి లేచి వచ్చెనా + నొప్పువా(డ 

శే॥ కొడుపు( గఅతోదుందుభి( + గొట్టువాండు, పంది పంబ వాయించునె 4 న్యంబుగల(డు 
రత | యా 

తలిరు( బోలిన కెంపు తూ  పులుగలా,డు, గజఘటలవంటిచుట్లముల్ + గలుగువా(డు 

తే॥ తొడల కందంపు టరలాగు + దొడి(గినా(డు. చుట్టు పులితో (కలను వేలం + జుట్టినాండు 

"తెలి నామంబు నుదుటను 4 + దిద్దినాండు, భల్లుకౌజి నోషీషంబు + పర(గువాండు. 
6 ల చ 

సీ పండ్తు కూర్చిన లీల * బరిఢ విల్లె లెడు గవ్య, లం గూర్చు హారము + ల్లాల్చినాండు 

జాప్ల కూర్చిన రీతి + రవళించు నందియల్ , పొలుపుగా( గాళకు( + బూనినా(డు 

చ్చీకట్లం గట్టి చే, ర్చినయట్లుచెన్నారు, సిగయందు వరివెన్ను + చెక్కానాండు 

నూనియ' దావిన , జానున "నాప్పారు, నిరుల వన్నియ మేన * దొరసినాండయ 

శే॥ నిడుచ కనుదొనుర్ మికి) గ్రైలి ౪ వెడ(ద ఉమ్ము, గలుగువా(డు కజకు తాళ + కంటరముల. 

బోలు రోమముర్ ముంజేత ( + బొందువాండు, వృజముం బోలు మధ్యంబు + వబలువా(తు 

రే॥ పలుకు పొందిక లేకుండ + చిలుకు వాండు, చలువ కంసెను క్రూర దృ షులు: గలా (డు 

నల్ల చిన్నెల దునెగల ౪ నడుము వాడు, జము(డు సైతము వడ(కడు 4 స్వరమువా (డు. 
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'శే॥ అ మథిశయింప నెజచి చే, పలు భుజీంచు. కంపుగలిగి నవ్వవి నోడః గలుగువాంతు 

“కినుక లేకున్న విప్పులు థీ 'కెరలునటి, కిఅకు బెడిదంపు(జూప్పలు + గలుగువా (డ్డ 

ఆక గంగ దరిని గలుగు * శృంగి బేరంబను, నగరమున వసించు , నాయకుండు 

గుహుడు రాము6 జూడ. 4 గొనకొని తేనియల్, మీలు కాన. గొనుచు + తీల(కేశె. 

కః ముదమున బంధులకడ। దన, (పదరంబులు, విల్లు వాలు 4 వథలి. విమలమౌ 

నెదయందు నెనరు నిండుగ. + బొదలు గుహు(డు తపసి వాటి + పొంతను విలిచెన్. 

తే॥ వే(టరుల నాయకుండెద6 4 బ్రేమనండ, గుక్క. బోలిన ని సేవ. కుండు వచ్చి 
యాజ నెజవేర్చ నున్న వా6 + డనఘ చరిత।. కరుణ నేలు కొమ్మనుచు ది 4 గ్గజగ (బిలిచె 

తే॥ పిలువ విని లక్కణుండట + వేగ వచ్చి, యెవ(డ వీవు వచ్చిన పని + యేమి యన(గం 

గుర్కురము వంటి మీసేవ + కుండు గుహుడు, పాద సందర్శనము చేయ + వచ్చెననిన 

చ॥ ఇచటనే యుండు మంచు వచి + యించి పదంపడి లోని కేగి య 

న్న చరణ పంకజంబులకు 4 నర్మిలి (మొకి. విశుద్ధ మానసుం 

డు చితు(డు తల్లికంటె నెన + రొప్పిన వాండు గుహుండు నావికా 

నిచయము గల్లువా(డు నిను + నెమ్మిని చూడంగ వచ్చి నాండనన్. 

ఉ॥ రాము(డు సంతసించి కొని +, రమ్మన రమ్మని లక్మణుండు డే 

మామృత మొల్క_.( 'బిల్వంగగు + హోఖ్యు(డు లోనికి వచ్చి యాస నా 

కోమలికంబు(గాంచి తన + కుం గల కన్నులు ధన్యత ంగొనన్ 

నేమము తోడ (మొక్కియట + నిళ్చె; గరంబున నోరు మూయుచున్. 

మ॥ ఇట గూర్చుండుమ డాసి యంచు రఘు వం + శేకుండు వాక్రుచ్చు నం 

తట గూర్చుండక యెల్ల మీజీన ప్రియాం + 'త ర్ఫూత భావాఢ్యుండా 

దట మీకోరెము(దెచ్చినాడ మధు మ + త్స్య్యంబుల్ గొనుండన్న మ్ 

దట రాముం డెం నవ్వుతో నను( దపో 4 ధన్యాత్యులం గాంచుచున్. 

ఉ॥ వీడని పేమ పండి ప్రభ 4 వించిన భక్తి యె ముఖ్య హేతువై 

సూడిద గాంగ 6౬ దెచ్చినఏ +, చొప్పడు జెన్న6గ దుర్హభంబులొ 6 

బో(డ్బు కూర్మిచేత సవి 4 పూతములౌ సుధకంటె నింపులౌ 

వేడుకతో( గొనం దగిన + వే రుజియించినవార మేకదా। 

" క॥ మాపిచట నుండి లేవట, రేపకడ సురాపగం ద + రింప[గ వలె నీ' 

వీపాట వెళ్ళీనావం. జేపడ6 గొనితెమ్ము సాహ్య 4 చిత్తమున జెనీ! 

ఉ॥ శ్యామల దేహు( డిట్టులు ప్రి, యంబున( బిల్క- గుహాఖు్యు( డిటనున్ 

భూమిని సర్వ సంపదలు 4 పొల్చుగ సీయవికావే? నీదు తీ 
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రీమెయి( గాంచు కన్నుల స 4 హించిన కి(శ్రిమ వేష నేనునీ, 

బాముల( జూచి నిన్ను విడు, వం గలనే? యిట సేవ చే సెదన్, 

చ॥ విలుగల పీరులందు ఘన + వి[కుతుండాతని పల్కువించు. దొ 

య్యలి జనకాత్మజం గని గు + ణాకరు తమ్ముని మోము. గాంచి యీ 

బలియు(డు మేరదా(టి చను + భక్తిగలా(డని పల్కుచున్ దయా 

విలసిత నేత్రు( డాతనిని + పేరిమి మాకడ నుండుమా యనెన్. 

ఉ॥ నావుడు రాదు చంద్రునకు + నర్మిలిమొక్క్ మునీంద్ర వాటికిన్ 

గువలియుంచి సైన్యమును  కార్ముకముం దగ నెక్కువెట్టి బా 
ణావరి చేత(బూని కటి + యందడిదంబు ఘటించి యంబుదా 

రావము( బోలు కంఠమున + రాఘవు( దబ్రిస్తుతి సేసి నిల్చుచున్. 

ఉ॥ రాజ్య సుఖంబు వీడి యిటు * రాం గత మేమన సర్వలోక సం 

పూజ్యుని తమ్ము. డంతయును 4 పోల దెల్ప(యగ నానిషాద సా 

(మాజ్య విభుండు చింతిలి ధ రారమ పెద్ద తపించియన్ ఫల 

(ప్రాజ్యత నొందకుండెనని + వందురె( గన్నుల నీరు చిప్పిలన్.. 

చ॥ పరవిన చీ(కులన్ పగ + బాఅంగ6 దోలి దిశల్ జయించి యు 

త్తరదిశ నిల్చి పాలన ము + దంచిత లీల నొనర్చి కీర సం 

భరితముచేసి సర్వజన + మాన్యత పెల్లుగడించి పెద్ద ని 
ద్రురగొను నాజిక్రేవడినె + తోయజ మి(త్రు(డు క్రుంకె వెన్దెసన్. 

చ॥ ఉరవడి సంజ కర్తముల + నొప్పుగందీరిచి రాఘవేంద్రు:డున్ 
సురసుధ వోలు సీతయు వ + సుంధర వర్ణిలు శాద్వలంబునం 
బొరసిరి నిద్ర కార్ముకము + పూసి సుమిత్ర సుతుండు తెలవా 

ర్వఆకును కన్ను మూయక క + రంబు మెలంకువ నిల్వె( గాపుగన్. 

ఉ॥ ఎండలు కాయు హేమగిరి + యింబు చెడన్ విలసిల్లు (ప్రాజ్యరుక్ 

షండము లీను వజ మయ + కాంచన భూషణు( డర్భ్క-వంశ్య చం 
ద్రుండు మృగేంద్ర సన్నిభ గ + తుండగు లక్ష్మణు నిద్రచేర నా 

యండ కయోధ్య.జేరు దిన 4 మందున రమ్మని పల్కనామెయున్ . 

"తే॥ వీరనిధి లక్ష్మణుని విధి + మీఅలేక, యతని పాదపద్మములకు + నతి యొనర్చి 
యార్య: మీయాజ్ఞ తల(దాల్చి థి య బ్రైవత్తు, ననుచు వెడలె నిద్రాదేవి + యచటి నుండీ 

చ॥ కమల నికేతనాంశోయగు + కాంత విదేహ నృపాత్మజాతతో 

విమలు(డు రామచం ద్రు(డట * నిం బవళించుట( గాంచి యెటి గా 
ఎ 



గ౦ంగాపట లము. 

రములను పొందు నంచితు(డు 4 రక్కాన రీతి నిటం బరుండె హో | 

యమవిధి యంచు లక్ష్మణుడు ౩ న(శ్రులురాల్చుచు నిల్చి బొమ్మనాన్. 

మ॥ పరికానిం గరియూథముల్ బలయు* ఠే4+ వం జుట్లు చుటాలతో 

శరముం గూర్చిన వింటితో గుహు(డు ప పః జన్ లక్ష న జూచి ని 

'ద్దుర గావించెడు రాము(గాంచి మిగులన్ , దుఃఖించి కన్నీటితో 

రురముల్ వెల్వడు శైల లీల నిలిచెన్ * సంత _ప్ప సర్వాంగుండై . 

చ॥ జననములేని భాస్కరుడు , స్వర్గ సుఖంబులు చా వుపుట్టుకల్ 

దినగతి బోధ సేసి కడ + తేజు పథంబును తెల్ప(బూని భూ 

జనముల మేలు కొల్పుటకు( * జయ్యన వచ్చిన వాని(టబోలి తా 

మునుపటి నా(డడంగి మట్ + పుకైను పిమ్మటి నా(డు తూర్పునన్. 

శే॥ పంకజంబులు శేరిపై (4 బర(గు భాను, మండలము(గాంచి వికసించె మజియునొక్క 

నల సూర్యు(డనందగు ౪నాథు ( గాంచి, సీత మోము( దమ్మియు విక + సించె నపుడు 

చ॥ పగజకు భీకరం బయిన + బాహులకుం దగు కార్ముకంబు నొ 

స్పుగ ధరియించు రాఘవు(డు * పొల్పుగ. దీరిచి కాల్య కృత ముల్ 

మొగసల( జేరి నావికుల ౪ ముఖ్యు గుహుంగని గంగ దాంట(గా( 

దగు కలమొండు దెమ్మని ము + దంబున నానతి సేయ నంతటన్. 

చ॥ మనమున వీడలేని ప్రియ, మండను(డై న గుహుండు భక్తిమె 

జనకజకుంద మాల సుమ 4 సాగర నీరద సీలరత్నవ 

రునకు, (బణామముల్ సలిపి + నొచ్చి కనుల్ వెస( (గుమ్మరించు వా 

కణములు వెల్లువె పజివ( + గై ముకుళించి కడంక నిట్లనున్ . 

పీ॥ వనమాలి! విను మా ని + వాస మసత్య ప, ద్దతిలేని శుద్ద కాం + తార భూమి 

అకీణ బలమున + నలరారుదుము మేము, భవ దాజ్జ మిగుల న , ల్పంబ యైన 

శిరసా వహించి చే 4 సెడము మమ్మెల్లర , సీ బంధువులు గాగ + నెమ్మి నెంచి 

నీ వనవాసంబు + మా వనంబున( గడ, పంగ నర్దింతు మా + ప్రభుఃడ వగుచు. 

శే॥ దేనె కొట్లలు డివు లర్హించు ' నెజచి, కలవు తోడుగా. గుక్క_ల + కరణి నున్న 

యల్బ్పమైన మా ప్రాణ చ+యంబు గలదు, వనులు గలవు" గంగయును దా+పుననె గలదు 

పీ పట్టు ( బోలిన చర్మ ౪ పట్టముల్ గలవు భు, జింప నింపగు పండ్లు + దుంపలుండు 

నూగు లాడుటకు మే 4 లుయ్యాలలంబోలు, కలముల పైభాగ 4 “ములును గలవు 

పరుగ త్తందగు కౌళ్లు 4 దిలువిండ్లు గల కేలు, గలవు దుస్సాధము,ల్సుళువు శే జెసి 

నంబర వీధి ను + 'న్నట్లి వస్తువునై న, గడియలోదెచ్చి యీ * గలము మేము 
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du విల్లుకాం గ్రాజ్ఞ నెబివేర్చు * చే(టరులును, బలియు శే(బది లక్షలు + కలరుమీర 

లొక్కదినమేని మాయాకుఃటిక్కయందు, నిలిచి మము ధన్యు లంజేయు ఉడెలమితోడ 

ఉ॥ ఆతని వే(డికోలు విని, హర్షముతో ( జియినవ్వుతో హృద 

బ్రాతము నిందు పేమ రఘు 4 + వర్యు(డు సల్కును వీర శేఖరా: 

పూతములై. న 'యాపగల + పుణ్య జలందబుల( (గ్రుంకి పెద్దలం 

జేతము రంజిలన్ గొలువు + చేసి యనంతర మిందు "వచ్చెదన్. 

శే॥ అనుడు నింగిత జ్ఞుండగు + నాగుహుండు, వడివడిం జని యొక పెద్ద థీ పడవ (దెచ్చె 

జలజనేతు9ండు “మౌనులః సెలవుగొనుచు, దమ్ముతో ( జం ద్రభాలతో ( దరణీనెక్కె 

ఉ॥ (ప్రాణము, టోలు రాము(డు త, రంగిణీలో నడపింపు చే యనన్ 

నాడెముతో మరాళ మటు + నావ తరంగములందు పోవ ని 

సాంణ వహించి తాపసులు + సంకటమున్ భజియించి చింత మై 

బాణలి 'వై చు మిర్యముల + భాతిని వాడిరి రాము పోకె . 

an పాలను గెలు పల్కు_ల నృ 4+ పాల తనూజయు( దమ్మి నెచ్చెలిం 

బోలిన రాము(డున్ నదిని + పుణ్య జలంబుల మీలతోడుతన్ 

బోల(గ( గేల వారుకొని + పొల్పుగం జల్లుంయ నుండం దెడ్డతో 

మాలిమి నడు నావ పటి + మం జనె( గర్కట మేగు కై వడిన్, 

ఉ॥ చందన సైకత స్తని ప్ర, శస్త సురాపగ కాంతి పుంజముల్ 

చిందుమణుల్ తళ త్తళలు + చెంద. సుగంధ జలేజ రోచులె 

అందన మొంది తేటగు త* రంగములన్ కరముల టించి తె 

చ్చెం దన దక్షిణంపు( దట 4 సీమకు( బే9మ పయోధి జేరుచున్ 

శా॥ ఆర్యుం డావలి తీర మెక్కి. (ప్రమదం + బారంగ నచ్చో సుహృ 
ద్వర్యుం గాంచుచు( జిిత్ర కూటమునకున్ 4 దారిన్ వెసం జూపి నీ 

కార్యం బారయ నేగు మన్న. జెలిమిం 4 గావంగ( (బాణంబులున్ 

న్దైర్యం బొప్ప(గ నీయ. దగ్గ గుహు(డా + సత్య పిరుం గాంచుచున్ . 

al ఏనును వెంటవచ్చెడు న, దృష్టము పొందుదునేని రాఘవా! 

కాననమందు దారి తెటు( + గన్ వల(తిన్ మటి సండ్లు దుంపలున్ 

దేనెయు మీకు వేళకొగి + దెచ్చి యొసంగు పవిన్ సమర్దు(డన్ 

_ జాను కుటీరముం జలుప( 4 జారిన (పోడను వెంట వచ్చెదన్. 

a4 దుష్ట మృగంబులన్. దిశల( + దోలుదు శుద్ద వనస్థలంబులవ్ 

గష్టము లేక రోసి వెసం 4 గాంతును కోరిన వము “కాలముల్ 
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మృష్టము గాగ దిత్తు( బని + మేకొని చేయుడు రేయి వేళ వి 

స్పష్టముగా ( జరింతు 7 నెడ(+* బాయక యుండెద వెంట వచ్చెదన్. 

చ॥ పలువగ దుంపలన్ శిఖరి , పె లభియించిన( గెల్లగించి తే 

వలంతిని చాలదవ్వు నడ 4 వన్ జల మెచ్చట నున్నరోసి తే 

గలుగుదు విల్లుదాల్చి మిము * గాతును కంటిని జెప్పవోలె నే 

నలుకను దేవికిన్ [శమము + నందను వీడక వెంట వచ్చెదన్. 

చ॥ మురువగు వక్షముం గలుగు + మోహనరూప! యభీషమేని సం 
బరమున నాబలంబు( గొని *, వచ్చెద. గాచెద నొక్యావేళ ము 

ష్క-రు లెవరేని శాత్రవము * సల్చి పయింబడిరని తొల్త నే 

నిరవుగం. దాణి (ప్రాణముల శి నిచ్చెద వే. డెద వెంటవచ్చెదన్. 

చ॥ అనుచు గుహుండు భ క్రిమెయి( 4 బ్రార్హన సేయగ రాము డిట్లనున్ 

వినుము సుహృత తమా! + సుగుణ 4 విశ్రుత! (పాణము(టోలు వా, డ వీ 

యనుజు(డు నీకు. దమ్ము(డు ల + తాంగి ధరాత్మజ నీకు మి(టత్రురా 

లును భవదాజ్ఞ శేను మటీ + లో(గిన వాండ 'నొరుండ నాదునే? 

చ॥ శ్రమముల నొందు నంత( గద + సౌఖ్యము గల్గును జీపకోటికిన్ 

వెనుక సుఖంబుక్రై నడువు + వేధ వియోగము (గూర్చెనందు సీ 

మనమున నెంచి చింతిలకు + మానుగ నల్వుర ముంటి మయ 

క్కాను మనమొప్పు సోదరులు 4 కూరిమి నై దుగు రైతి మియ్యెడన్. 

Gl కాలవిపషర్యయంబు నను 4 కల్లు సిలుంగు భరింప. దోడు కా. 

జాలిన నీదు తమ్ముడు య 4 శస్కరు( డెక్ళ-రు( డున్నవాండు నా న 

శకేలలి నేరితో నయిన 4 నేల పగల్ జనియించు? నీవు నీ 

(ప్రోలికి. బొమ్ము నే మరలి 4 పోయెడు నాటికి నిన్ను గాంచెదన్. 

ఉ॥ అచ్చటి బాంధవ (ప్రతీతి + నారయ సీ యనుజుండు గల్లెన 

ట్లిచ్చటి చుట్టలం గరుణ 4 నేల(గ నేరు గలార్డుపల్కుమా? 
నచ్చిగ నీకు బంధువులు * నాకును బంధులు గారొ? బారలున్ 

బెచ్చగు దుఃఖ మొంద( దగ 4 వే? మదనుజ్ఞను వారి. గావుమా. 

ఉ॥ ఆనతి మీఅలేక మది + నంగద వీడ(గలేక చూచు వా 

రీ నరుఃడేదొ రోగపడె 4 నేమొ యనం జను శృంగిబేర భూ 

జానియు వీడుకోల్వడ సె + జానుగ భూషలు దాల్చు కేకి (టోల్ 

జానకి లక్ష్కణుండు రఘు 4 చంద్రుడు పట్టి రరణ్య మార్గమున్ . 
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7వన[(పవేశపట'లము. 45 

చ॥ వెడ(గులు పో(డిమిన్ వల(చు ౪ వేశ్యల డెందమువోలె( జెమ్మ యొ 

క్కె_డయును కద్దొ లేదొ యని 4 యేర్పడ శంక వహించు నట్టు ల. 

ప్పుడమియు నెండ? 'బాటు మిడి + వొందుచు వేసంగివచ్చువేళ. రా 

ముడు చనుదేర మేఘములు + మూగెడు జాడలు దో.చె మింటిపై. 

న॥ (గ్రహపతి లేత వెన్నెలల + కైవడి. గాయం దరూత్క_రం బను 

(గ్రహమున నీడ లీన ఘన + కాండము సోన వెలార్ప గంధ సం 

గహు( డనుకూలు(డ్రై వెలయ ఈ గ పున నెమ్మిళ లాడ( జారు వి 

(గహు లెద( దాపముం గొనక + కాననవీథి( దరించి రిమ్ముగన్. 

మ॥ ధరణీజాతను గాంచి రాము(డను డెం 4 దం బింప్ప సొంపార నో 

హరిణాకీ! యిటు చూడు మింసయిన వ + స్తా9జల్ ఘటింపించు మే 

ల్వెరవుం జూపెడు నింద్రగోపములు ను 4.ర్విన్ జీలపూరాసులున్ 
ధరణీ దేవికి రత్నహార విధి ను * ద్యత్కాంతులం జిమ్మెడున్. 

శా రోలందింబులు పాడ మద్దెల మొగుల్ + (మో(గింప( బింఛంబులన్ 

లీలన్ విప్పినటించు నెమ్మిళులు నీ, నె మ్మేనసంవ్యూక నే 

త్రాలం జూచుచు నీదు వేనలి [క్రియన్ + రాజి ల్లకుండంగ 6 బే 

రీలన్ బిర్హము ముడ్చుకొన్న వయినం 4 బింపారగా( జూచి కే? - 

చ॥ పరవిన కాంతు లుల్ల సిలు + పచ్చని మేనును రాగ వక్ర9మున్ 

బొరసిన కీర వారములు + పోల శిరీష లతాంత. రాజిపె 

నిరువుగ( గూరుచుంట గణి + యించిన నీదు ప్రకోష్టమందు (వా 

లు రహి(.జెల(గు( గాంచితె వి + _ల్లోలవిశాల మృగాతీః యియ్యెడన్ . 

'శే॥ ఆమ పల్లవ లలిత వ + ర్లాంగి! చూడు, నమలి పిల్లలు జింక తూ + నలును నీదు 
మేనివన్నియ చూపుల + మేల్మి(గాంచి, తమకు, జుట్రందివియె యెంచి +, దాయుచుండె. 

తేజ (౩ పసవ రాశిలో నిద్రించి ౪ + వచ్చుకేకి, పింఛమున( దావి యుండుట 4 పెట్టగాంచి 

ప్రయ కోపాన దాని(జే + రంగనీక, తిరుగుచుండుట చూచిశే + తెరవ మిన్నః 

'శే॥ వికచకంకేలి నెబ్బని , విరుల యందు, గండు( దుమ్మెదల్ వ్రాల బం + గారునూందు 
బొగ్గులందున లేచు ని + ప్పులను పోలి, వెలయుచుంట వీకీంచితే 4 విధు విభాస్య।ః 

శే॥ నాగలింగ కలిక నొక + నమ్మిగాంచి, పామవి తలంచి నోటితో , బటి కొన్న 
నరణి(గవి విరి మొల్లలు 4 సలుపు చుండు, మందహాసంబు గంటివే + మధుర వాణీః 



అయోధ్యాకొండము 

ఉ॥ కోనల సంచరించు పులి 4 కూనలు చీశలటి ముద్దలన్న చె 

న్నూనిన హస్తి స్పి పోతములు 4 నొద్దిక గొల్లలయింటి (కేపులన్ 

బూనికం గూడి. వె రమును , పొందక 'వీడేడు నిచ్చలేక మే 

లానిక సంచరించి చెర 4 లాడుచునుండుట గాంచితే చెలీ: 

చః ముడువ గ (దగ్గ పూలు పరి 4 పూర్తి రిగ( 'బూచిన గుతృసంతతుట్ 

దొడిగిన పెక్కు కొమ్మలు మఃధు "ప్రసవంబుల( దాల్చు కొమ్మలొ 

క్కె_డ దిగి సీరమాడు [క్రియ + నింపగు తెల్లని పట్టువల్వక్రై 

వడి( దగి తావులం బిలుకు 4+ వారిని మునుట, చూచితే నఫీ! 

ఉ॥ నీటగు వింటి కొప్పు లలి + నెన్నుదు రొస్పు వరాలకుస్ప? యీ 

పాటలి మొగ్గలందు చొర(+ బాఅంగ లే కెలదేంట్లు మిక లికా 

వాటము గా(గ విచ్చు ప్రస + పంబుల పె కెగం ద్రాంకి యుండుటట్ 

హాటకమందు నీల మణు + లంటిన చందము దో (చు గాంచితే, 

చ॥ పరిమితి మీజి త్రాగు మధు 4 షాయులు కన్నులు తెర్యలేక బ 

మ్మెర గొని సొక్కి మార్గము గ + మింప(గ( గానక తూల, నా(డు బం 

భరములు గాంచి ముందుగను 4 పాటలు పాడుచు. బోవ వెన్క. జీ 

కు రహిని నేగు చుండె నది + గో కనుగొంటివె? యంబుజాననా!, 

చః విరి కయిసేంత కన్యకలు 4 వే యలవాటొనరించు నట్లు: బం 

గరువు హెరంగు రంగరువు + గల్లిన వే(గిస కొమ్మ లిందు సీ 

వరసితె? నీదు ముంగురుల * యందపు భాలము నంట సూటిగా 

బెరయు వినూత్న పుష్పముల + వేడుక( జింద(గ(జేయుచుండుటల్. 

ఉ॥ సుందరి: తార హారమును * సొంపుగ( దాల్చు పయోధరంబుపై 

నందు హరిద్ర లేపము ్జ+ యన్ సుర తావులు వీణ బుప్పెడుల్ 

(క్రందుగ రాలపై( ఐబడుచుం 4 గప్పుట చేత హిరణ్య భఖండముల్ 

పొందుగ వానగా విరిసి 4 భూస్టలిం బడ విధాన గన్పడున్. 

ఉ॥ నీ పదకంజముల్ కరంగు + నే యని హర్వున( (దోవ నెల్లెడన్ 
మోప(గ మెత్తనా కరణి6* బూవుల రాల్చిన చెట్ల( జూడు మీ 

దాపలి పూవుం గొమ్మలు సు 4 ధామయదేహ! 'యుదుక్క (బోలి మో 

పోపని నీదు కౌనునకు * నొప్పగ లేక చలించె వెల్లనైై . 

పే॥ నీరజంబుల( బోలు + నీ పాదముల నీదు, పాదంబులం టోలు ౪ పలవముల 

ముసరిన కేట్ గుం * పులను గాంచెదె? చీక, టిం బోలు సీవేణి * ఠీవి యొప్పు 
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మొగుళులంజూచెదే? భుజముల బోలిన, యెల వెదుళ్ళగుముల + లలినిగం చె? 

ఈ కోకిలలపాట + లాకేకి గమియాట, లీజింక చూపుల + హేల కంటె? 

"గే 5రికలును సూనములు నిండ. + గలుగు కొమల., బకులటనట(గూర్చుంటః వరి (వ్రాయు 
న ణ 

సలు తెగల పూల పకుల 4 విలసనంబు, వజలు తెర చీరలం బోలు వాని. గంటె. 

చ॥ ఆనుగల మొందు జానకికి , నర్యమ పంజ్య. డిటుల్ వచించుచున్ 

దనియు విహార పద్దతిని 4 దారిని చాల నతి క్రమించుచున్ 
దినమణిీ యస్త శై ంమున, + దేరును సీల్యుట గాంచి రాఘవుం 

చెనసితి మంచు( బల్కెను ము 4 సీశ్వర వాటము( జిత్రకూటమున్, 

రాయుడు భరద్వాజు న్మాశమము చేరుట 

సీ॥ మించు (ప్రేమను మనసు పూ + రించువాండు, చిరము తిరముగ సిద్దిక్రై + చేయుతపము 

ఫలము గనుబెజింగిన భర 4 ద్వాజ మౌసే, పూని భవరోగ వైద్యుని + గానవచ్చె. 

కః గొడుగును దండము కుండిక, జడముడులును జింకతోలు + సంధించి వెసకా 
దడ(బడక త్రోవ(గాంచుు, నడచి యెదురు వచ్చె యోగి + నాథుం డటకున్. 

పీ! నాల్లు వేదములు ఘ 4+ న క్రమ పదరీతి, నటనంబు సలిపెడు + నాల గ్రాపాండు 

నలున సృజించు (ప్రా 4 ౯ులు సమ స్తం టొక, రూపుస( గాంచు కౌ; రుణ్యమూ ర్రి 

యెల్ల లోకమ్ముల 6 సృష్టించు నేర్చున, హరినాభి(బుట్లని + యపర ధాత 

మునినాథ నికరంబు * ఘన శిరోమణి యగ్ని, పూజ తప్పక చేయు + పుణ్యమూర్తి 

శే॥ రా(గరాఘవేంద్రు(డుసుమార్చనముచేసి, ముని పదడు లకుమున్యూణు + (మొక్కిలేవ 

నతని గాఢ పరిష్వంగ + * మాచరించి, తపసి వేషంబు. గాంచి చిం, తయు వహించె. 

ఈ॥ చిరము ధరనేలందగు నీ, తరుఆంబున( దపసి రూపు + దాలిచి వనులన్ 

జరియింప వచ్చు కారణ, దుకయ( దగున యేని తెల్పు + మా? యని యడుగకా 

చ॥ జరిగిన వృత్త మాతనికి 4 స్పష్ట షముగా వివరింప మౌని ని 

వ్వెరగొని యిట్టి చెయి ప్రభ + వించునె యీ యుగమందు నక్కటా! 

జరుగక తప్పునేమి విధి * చక్కటి; గొప్పతవంబు చేయదీ 

ధరణి యటంచు(6 జాల(6 బరి * తాపము నొందిను డెండ్మందునకా. 

ఉ॥ పేశల కమ వాక్య వర 4 బింబ సమోష్టి విదేహ కన్యతో 

(శ్రీ శనిభుండవౌ నిను మ + హిం బరిపాలన సేయు మంచు భూ 

మీశు(డు నాహితుండు వచి + యించి యనంతర మిటు పంపి జీ 

వాళ గడించువా(డు భువి 4+ నాజడి( బొందక యుండు జెల్ల రే। 
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చః తొడరిక గాంగ సౌఖ్యమును 4 దుఃఖము వచ్చుట సాజమేకదా? 
పుడమిని దేహి చేయు తన + పుణ్యము పాపము చేత నవ్వియురా 
దొడరును మిన్న కిక్కరణి + దుఃఖము నొంది ఫలంబె? యంచుం దాం 
దడవుచు రాముదేహము ము + దంబున( దోకొని యేగె నింటికిన్. 

ఉ॥ పూతగుణుండు యోగికుల + పుంగవు(డాదట( దోడి తెచ్చి ప్ర 

సీత తలంబు చూపి గుణ , పేళల వాక్కుల నాతిథేయముల్ 

(బాంతిగ( జల్చి కాయలను 4+ పండునొనంగి తనూజులం బలెన్ 

బీతిగ( జూడ రాఘవులు + వేడుక నిల్సిరి రేయి యచ్చటన్. 

తే॥ ఇతనితో మనమిట వసి + యించు కతన, సుగతి గలదని తలపోసి +, సుజినహితుని 

రామ(గని భరద్వాజుండు + (ప్రేమతోడ(, గలదు వచనీయమని యిట్లు,పలుకందొడంగె 

చ॥ కలవిట నిండుగా జలము + కాయలు పూవులు పండ్తు దుంపలున్ 

గలిగిన చింతలుం దొలః:గు6 + (గ్రచ్చఅ6 బుజ్యము వృద్ధి నొందెడున్ 

గలుగద యింతకంటు మటొ + కండు (ప్రశాంత సుఖస్థలంబు మ్ 

రలు మముగూడి యుండిన6 గ + రంబు కృతార్గుల మౌదు మిమ్శుహిన్. 

wv అంత ర్వాహినియౌ సరస్యతియు సూ+ర్యాత్మియసంజాత యో 

పాంతంబందె సురాపగం గలియు ది + వ్యక్షేత్ర మీతావు వా 

క్కాంతుండిందు వనసింస(గా నెడంద ను, త ర్లించు మా బోటికీ 

చెంతంజేర(గ దుర టంబు లభియిం , చెం బూర్యపుణ్యంబున ళా. 
ఖు 

చ॥ అనియిటు పల్కు మౌనింగని + యంజలితో రఘురాము. డిట్లనున్ 

మునివర। కోసలంబునకు( + బుణ్యతలంబిది దవ్వుగాదు మా 

జనములు గుంపు గుంపలుగ( 4 జక్కన వచ్చి వసింతు రిందు దూ 

యువికి నెణీంగిరేనీ యది + యొప్పదు మీరు (గ్రహింప. జాలరే? 

ఉ॥ నావుడు( దాప సేంద్రుండను + నాయమ యిది సజంబ యొప్పితిన 

వావిరి నీవనంబు( గడ 4 వన్ దశయోజన దూరమందునన్ 
దేవత లెల్ల (బాంజలి ను 4 తింప(గ నొప్పిన చిత్రకూట మే 

సీవు వసింప( దగ్గ దది + నిక్కము నాకముకంట నింపగున్ . 

త్రే॥ మురిపమున నిటులను యతి + వరునకెజ(గి, మూవురును చని పిల్లన + (గోవులూ,దు 
లు 

గొలపలె లుపత్యక + లెలంగడచి, యమున. గాంచిరి కడ(క మ, ధ్యందినమున. 
ఈం ౧౧ (౧౧ 

శా॥ సారంగంబులు నీరుద్రావుటలు భా * స్వద్వలశ సింహంబు లొ 

ప్పారం గాంచి పవిత్ర వాహినికి హ + సాబంబుల న్మోడ్చి వి 

FY YW 
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ఇ 

స్ఫారంబె న ధరా పరాగము విడన్ + స్నానంబు గావించి కాం 

తారాహారము(:గొంచు నిల్చి రగ బృం +.దచ్చాయ విశ్రాంతిక . 
| Qs 

ఉ॥ అవ్వల వాహినిం గడచు + టారయుమా యన లక్ష్మణుండు తా 

నవ్య్వని( గల్లు వంశముల 4 నంటల(6 గట్టి కలంబు చేసి పె 

జవ్వనియున్ రఘూ త్తముండు 4 * చయ్యన నెక్కంగ రెండు చేతులున్ 

మవ్యపు( దెడ్డుగా రయషము( + మాడి గ్రానిత్రోచుచు దాంపె నన్నదిన్. 

శే॥ రాము తమ్ముని భుజ మంద + రంబు తిరుగ, నొక్క ప్రక్క-నీరంబు తూ ర్చుదధి (జేరె 

మిస జలములు సడమటి + మేర (జేరె(, దెప్పవైళంబ యావలి + దిక్కు. (జేరె. 

ఉ॥ నారలు దాల్చియుం |ద్రిభువ + న (ప్రతిమారులు దంతివై రి గం 

భీరులు తీరమెక్కియట + విం బహుదూరము వోయి కొమ్మలున్ 

వేరులు మాడి ధారణియు 4 వేడిమి నొంది కనంగ. జి త్రమున్ 

నీరుగ( జేయునట్టి యొక 4 నిర్జల భూమిని గాంచి రయ్యెడన్ 

ఉ॥ జానకి యీభువిం గడవ( + జాలదయంచు విభుండు చింతిలన్ 

భాను(డు శీతభాను చెలు + వంబునం జందన శీకలత్వముం 
బూనెను మాడి నల్లనగు $ యోడులు వెంటనె ' పల్ల విం3 "ఘో 

రానల మంత నంబుజ వ + నాకృతి నొండదె మనో హరంబుగన్. 

ఉ॥ వేచిన విత్తులట్రి కటి + వేండ్రపు రాణులు కోసి మెత్తగా 
వై చిన పూల( బోలినవి + వే(గిన తీ(గలు నన్నె. గోఅలం 

బూ(చిన చిల్మువోయి సుధ + వొంది భుజంగము లుండె, దృప్తిమె( 

దో(ఛచిన మేఘముల్ గురిసె. + దుంప్పరులన్ల్ భువన అబు చల్లంగాన్ . 

శ్రే॥ హిం (స్రకులగు వే(టరులు బు + షీంద్రులై రి, యా(కలియె లేక పగవీడి , యల తడవు 

పులుల కడ. జేరి సారంగ + పోతకములు, పాలు ద్రావ సాగిన యవి, భయములేక 

“తే॥ కొండ చిలువలు (క్రూరంపు + గోపమీ6గి, నీటదిగినవి వోలె శాం + తిని వహించె 

వంశములుచిటపెటమండు + వరుసమాని, కుందరదనలదాహుల 4 కొమరుదాల్చె, 

చ॥ కసవు పెరింగి పచ్చనగు 4 కంబశముం బజపించి ? నట్టి సొం 

పెస౮గగ మయూరముల్ పురుల 4+ నింబుగ విప్పుచు చేశ్యలంబలెన్ 

బొస6గ(గ లాస్యముల్ సలిపె. + బోయెడు (త్రోవల గండు( దుమ్మెదల్ 

'దెసలను వై ణీకాళి బలె + దృ.ప్తిగ గానము సేసె నయ్యెడన్ * 

చ ఫలము లకాలమయ్యు( బరి 4 పక్వములై యిల (వాలుచుండె దుం 

పలు తమ వేళ్లతోడ వెలి + వాటి కనంబడె భూమియెల్ల( బూ 
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వుల దరుజాలముల్ సొగసు + పూనివ చానల. బో లె; (బ్రేమ మ 

గలముగ (6 గూర్చు శీలమున 4 కంబె6 దపం బొకరుండు గల్లునే? ణీ 

తే॥, బోయ పలెయు మునిపలె + యాయె( గెంపు, వోలె నెడనెడ నారుద్ర + పురుగులొలసె 
వృక్షములయందు చింతించు 4 పెంటుల( గని, గండు కోయిలల్ ప్రియమున + గారవించె, 

చ॥ వెనుకకు వచ్చువేళ విని + పించిన నాథుల(గాంచి ప్రాణముల్ 

తనియ(గ6 గోగిలించుకొని * దాడికి నంపిన యౌవతంబు నె 

మ్మనముల కై వడిం గుముల + మా(డిన యమ్మరు భూమి, గెల్చి వ 

చ్చిన ప్రియలం గనం జెలంగు 4 చేతములం బలె నయ జల్లన్నై . 

మ॥ మరుభూమీసలి దా(టి మువ్వు రెల రే + మన్నీ డు గర్భంబునన్ 

మటు (గన్ గరిలు మేఘపాళి. గని సం + భ్రాంతాంతరంగంబుతో ( 

గరిణీవారముగా( దలంచి గజముల్ + క్రైసాయు నెత్తైన భూ 
ధరముం గాంచిరి చిత్రకూటము మునీం ౪ ద్ర ధ్యాన సంవాటమున్. 
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చ॥ వినుత సురాళికిన్ మనకు 4 వేజిమి నొందక యొక్కయాకృతిన్ 
మొనసి వినిశ్చలం బయిన + పుణ్య పథంబున( బోవు రాఘవుం 

డనఘు(డు సీతకా శిఖరి + 'యందలి సుందర దృగ్య వీతచే, 
బొనరు పథి[శమంబు మలు + వచ్చుచు నిట్లను నించుపలుు_లన్. 

కే॥ అలరు:బో (డి! చూడుము యువ + త్యకతలముల, నేలకులకివియలును త + మాలములును 
సీరదములు వారణములు 4 వేజుపటచి, కాంచరానట్టి కరణిని +, కాననయ్యె. 

కే కవలయాక్షిరో! కాంచుము + .కొండమీ(డి,యురణములుమరకతరత్న + కిరణసమితి 
బలయ భానుని పచ్చని + వారువముల., డోలి విలసిల్లు చున్నవి + పూతచరిత। 

కే! మదగజంబు లడ(గు పెద + యుదరములను, దొరయు పాములపొరలు చె+ దుళయందు 

దగులు కొని కదలుచు నయో + ధ్యాపురమున, సౌధశిఖర ధ్వజము లన( 4 జాలె(గంటి। 

క్షీ; పగడములు పొది(గినయట్లు 4 ప్రభలు చెడలు, శల పార్ళ్వంబు లం దెల్ల ( + దాల(బోలు 

చమర వాలముల్ గడల వి + ద్రుమ? రీండ్ర, జనితి నిర రిణింటోలు + చాయ గంట! 

క కపిత సింహ పాటిత గజ + కుంభములను, రాలుము తెముల్ మగువల + (ప్రణయజనిత 

కోపవేళను రాలు కుం + కుమ విలి ప్ప, మౌ క్రికములన నొప్పారు + మగువ కంచె! 

$॥ కోశిక్ విడిదిగా నెత్తిన + చందమొప్పు, గొనబు కెంపు సొంపులు నింపు + కొండకొమ్ము 
హర కపర్షము గాగ నం + దలరు యరము, లందు పసియించు గంగ నా * నడరెయగంఇ। 
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లే తలల మానికములతోడ( + దరలు పన్న, గములు చూడ(గా మదకరీం + ద్రములు కెంపు 

ముఖ సటంబులతో( బోవు + మురువు దోంచె., గంటివే సుధామయి! కంటి కబవుదీజ. 

చే॥ రత్నఘటయు మును దా +, రంబు మోచు, ననువు( బోలు కొనొ నొప్పు ల + తాంగి; కంబు 

ననుచు చందన వనములు * నభము:గప్పు, నందు చొచ్చి పోయెడు[క్రియ 4 నబు(దొప్పు 
జె 

తే॥ ఆకురెమ్మల(గొని మూ(గు * నజల:దోలి, తేనియంగొని కరిణిరీ + నానం గరము 

చేద నందిళ్చు నలవ౦క(6 * జనయుదంత , ములసు గల హ_స్తీగాంచిశే + తలీరుటోణి; 

చ॥ మనువ'*( గ_ర్రయెన హారి , మాయ నడంగి కనంగ రాకయు 

న్నను విజలాతులెన ముని + నాధులకున్ బయలెన యటి భం 
(“man (Se కు 

గిని తనయందు డా(గి కొను 4 కింపురుషావళి( గానిపించు పొం 

తనము వహిండె( గాందుమివి * తరికలొ పటికంపు బండలన్. 
6 

ట్ ఆడెడు నమ్మికంబ6( గడు +, నందము నొందిన కోకిల స్యరా! 

మోడి యెడదంతో( బతుల + మోముల( గాంచక యల్క నూను నా 

చేదెలు తామె వల్లభుల + జేర దపించుచు రోయునట్లుగా( 

బాచెడి కిన్నరాంగనల + పాటల వైఖరి వింటె? యుగ్మరీ: 

టీ ఎక్కాడు విల్లవంట్ నుదు 4+ రించుక వంచి కనుంగొనన్ వెదు 

నరక నక్క_డన్ దగుల 4 నార(గ( గాజు మరంవ నిందువుల్ 

క్కిలి, యందు వేంటరుబు + మేగలి దుంపల. (ద్రవ్యటించు స 

లిక నిందె. జూచితె య + హీన నతీత ప్ మహిష్ట జీవమా! 

శే॥ ఎలమితో, గుతుకంబకో ౪ జః లకమాడు, నాడు కో(తి నికర జం + బలమి చల్ల 
pe 

నెదుగి డరి(జేరి గడ మై + వసయగు మొగులుం గొలణి చలులాడదయ మగ 4 కపిని ౩ చః 

తే॥ వ తిడేసతి యమహ్ముతి దీ, గంబ। యెండ, చంచ ఒరిడి కాంతులు నర గ్ త్వంబునొందు 
+) cu 

కెంపు గుండులు వెచ్వేణ * (దిక్ దిగు, పెక్కు_రఏ బిందబముల( బోలి + వెలి గం గం 

శ॥ శీలమా యరుంధడికిని 4 చబ్బుజాణ! ఇమ్మహావని వే.గిన + కొయ్య లెల 
aa] 

స్వ కరిషుంబులం జలి + పొదములకు, నెట(గి లేచు వారిని పోదు 4 తెబగు కంటు! 
మ్ చ్] 

శే॥ తలిరి. బోణి! యుషకి రు;టు *రదవు సెట్టి, శిఖరివై ( గొబ్లచేల్లాచు + చెలువ లరసి 

లన్ డ్సెల + విసరుమణులు, మింట జుక్కల మౌడిని + మెంళియు(గ౦ంబె: 

'తే॥; ఎజుకు ౮గురు రు క మైలంగాల్ప+ గెగయు పొగయు, మునుల హోమకుండమ్ముల మొన యు పొగరు 

గలిసి 'పెనుగిరి శిఖరంబు ౪ కరణి? బర్వె, రాజవదన: కంటివె యంబ + రంబు డెసను. 

చ॥ గుమగుమ గుప్పు వాసనల. + గూడిన దీర వినీల కేశ భా 
- యు 

రమున( జలించు కౌనుగ- + రామ! వియన్నదిలోన బుక సం 



అయోధ్యాకాండ ము, 

ఘము వలె మీలు గాన నగు, కె వడి. వట్టిన ని ర్రరంబులన్ 

గొమరుగ రోక్నముల్ వెలసి 4 కుప్పలుగా గనిపించు. గాంచితే॥ 

శే॥ స పటిపు కెంపు బండలలోన + నిటుము కొనుచు, బచ్చబండలలో.గాన(+బడుచుమండు 

కినుక (గొన్న విద్యాథరాం + గనల యడుగు. లత్తుకల జాడ(గంటివే + లలిత వాశ్యః 

శే జలకమాడు రంభాదుల + జడలనుండి, విడిచివై చిన 'వినుమాని + విరులతోడ 

దొరలివచ్చు రత్నములతో + మెజప్ప, వలపు గలిగి పాటయరుల(గం టె? కలికిమున్న! 

లేళ వేంటరులు చేలంగావంగ. + బెటినటి. సలకలె తి వాయించుకో. 4 తులను గంటె: 
చం en) రు 

అందికొని చేత నెలవంక+కందుదుడుచు, గొలయగు కొటవత (జూచి 4 తే? లతాంగి! 

తే॥ మాధవీ నికుంజములందు + మగలఃబాసి, వేల్చు మగువలుండిన జాడ దెల్చుచుండ 

నలనె మా,డినటి యీ *, ననలతోడి, తల్భ్ఫముల( గాంచికే? నహః, ధర్మచరిత : 
M౧ రు 

చ॥ తలంచిన యటి దేపసుధ + తప్పక యానిన వారి మాడ్కి_( బే 

'రెలమిని పొందు జానకి? ర + హింప(గ నీపెను (మూ(కులందు దీ 

వల( దగిలించి యుయ్యెలల 4 వారక యూ (గుచు (జెంచువాం డ్ర చె 

ల్వలు రహి( బాడ (గా నశున 4 పతులు వచ్చుచునుంట(గాంచితే! 

తే॥ మేనకాదులు (క్రీడించి + తానమాడ?, గలపమును కుంకుముము(గల్చ * కంబు లించు 

మంగళ ద్రవ్యములు గలి + యంగ నీటి, కుంపురులు పరిమళము బొందుటను గంజి: 

శే అడుకొని మూడు జాలేే 4 యధిక.మైస , చల్లందనము పొం.థులకు నొ 

శిఖరాజంబు సూర్యుండు + చేర మేటి, 

తే॥ మానికంపు బండల మీ(డ+మ 

6 సంగుచున్న 

ముకుటముం దాల్చు తీరున బొలిచెగంటి 

ఐసివెదురు, పొదలు రాల్చిన ము _త్రియఃములు 'వెలుంగ 

సంజ మిన్నంట( బర్వున + క్ష్మత్రసమతి, కరణింగానంగ వచ్చుట. + గాందుమబల: 

శే॥ విబిత వంశ వీణారావ + వివల తుమ! పూచు మోదుగు లెడనెడ( 

నము 

+ బొలుచుచుండ 

మండుచు నుండెడు *, స పగిదిందో చె(, గాంచి తే దూరభాగంబు 4 కన్నులలర 

ఉ॥ చెందొవలందు గాజులను 4 చేర్చిన చెన్నుస, గానవచ్చుకే 

లొందిన జానకీ! కలభ * యూథము శుండము తోలుసంచి గా. 

బొంది జలంబు సీంచికొని + పోయి తపస్వుల క 

(గందుగ నింపుచుండుటలు + గాంచితె యచ్చటి చిత్రలీంలన్ 

త్రే॥ వంపుతో (కలు కూర్మికి + వంగు మనసు, గలుగు కో(తులు పృద్దుల( * :గనులులేని 

తాపసుల( గబిలంబట్టి * డారిచూపు, చుండు వేడుక గాంచికే *, యుత్చలాక్షః 
వ 

'తే॥ పురులు విష్పిమయూరముల్ + మునులహోదచు, కుండములనగ్ని పడిరాజు ౪ కొనల 

చుండుటలు చూదుచుంటెర్ళ * శోదరీ! ట్ర, శ స్తయతుల సుహిమనెన్న + శక్యమగునె? 

2 



క0బరానూయణము 

చుండుటలు చూచుచుం “టె కృ + శోదరీ: ప్ర, శ స్త్రయతుల మహిమనెన్న +, శక్యమగునె? 

du చెట్టఫలముల రా ల్బ్చెడు $ చెడుగుణంబు! చెల(గు కో(తులు ప్రత్తి తినీ 4 చిక్కుదీసి 

పోంగుచేని ఉందెములకై' + మునుల కొసంగు, చుండుటలు కాంచుచుంటివే + యువిదమిన్న 

శే॥ మావి పనస యరో(టిచెట్ల 4 మంచి పండ్ల, దెచ్చి యిచ్చు కీశమ్ముల + దెజవ! కంటు 

దుంపలం ద్రవ్వికొని భక్తి + తోడం దెచ్చు, కిటుల నిట గంటివేషపై :డి + కీలు బొమ్మ: 

శ॥। కొండవరి జొన్న రాగి క రం + కును వెదురు, వియ్యమసుములు సే నన 4 చెయ్నివంటి 

నోచ్లగల కీరనికరమ్ము 4 మళ్ళ నుండి, తెచ్చి మునుల కిచ్చుట (గంటె + మచ్చెకంటి! 

లే॥ దంతములు తేజరిల్లు మ 4 దావళముల, నెత్తుకొని మింగు భుజగంబు + లు త్రమజన 

భాతి వినతిమై జటిలులు + పదములూని, (త్రొక్కు_ మెట్లగు టరసి కే + నిక్కులా(డి! 

త్తే చపలనేత్రః యీ కొండపై + దపముచేసి, కన్నుల ముద [శువులు కుండ 4 కరణిరాల్చు 

వారలకు ముక్తినీయ దే + వతలు వచ్చు, మింటి తేరు లెండల( బోలె + మెబిసెజూడు 

చ॥ తపనుని (మింగి యాజ్యమును 4 [త్రావిన కుంతము. బోలి కాలు(డున్ 
విపుల భయంబు నొందు కడు 4 విస్పగు కాటుకకంటి: జానకీ! 
ఉవగత సూతికాగ్రమము + నోర్వ[గ రేణువులన్ భరించి త 
ద్విపములు నొవ్యనీకొదవి * శేటిచి పట్టుచునుంట ( గాంచి శే!. 

'శే॥ నీదు మెకాంతి మెటుపని + నిశ్చయించి, ఫణులు పటల దూబుట * పడశి! కంటె 
Cn . టి: “ . 

జలద నాదందు సింహా గ 4 రనదుయందుః, గల శగిపాటు వారణముల(. +౪ గలికి!:.కంజు. 

చ॥ అజిని గృహస్థ ధర్మమున 4 యందె తపంబును సత్యమున్ దిటం 
పబచిన యాజి పుత్త౦కు,డు పెదలి కిట్టి నినోదముల్ ముదా 

కరముగ( జూపుచుం జని ను 4 కర్ముల తాపసు లందు కాసరా 

నఅ(గి మునీం[ద్రవర్యులకు 0 నెచ్చగు విందయి యుండె నచ్చటన్ . 

క॥ వెన(గాల నేమి నా,జను, నసురుని యుసుఖుల హరించి , యరుణంబయి'యా 

కొసమున వెలసిన చక్రము, పసదో (చెం బశ్చిమాది * భానునితీరుల్ 

తే॥ చ[కదారిత దనుజ వి 4 సార దేహ, గళితర కంబు నా సరిజ + కావి పరవె 

వానినోర విజుగు కోజ + 'సల్లవోలె, నంద మొందెను మింటలే( + జందమామ. 

క॥ సుదతులకు ముఖ వికాసము + పొదలించుచు నలిన పుష్ప + ములు 'ముకుళించెకా 

సదపడిగగనము( బోలిన, (హదముల రిక్కలను పోలి , యలరెం గలువల్ 

తే॥ ఆండు మగ కో(తులట(మా(కు + లరయుచేగె(, బిడులుదంతులుసానువుల్ + వెదక వెడలె. 

గాన పిట్టలు నీడముల్ + గానం బోయె, జ్ఞాన వేద్యు(డు సంజ క +క్గముల కరిగే 



క॥ అని చింతించుచు[. దమ్ముని, గనుంగొని యీపర్హళాల * గండు 
(6టు 

అయోధ్యాకాండ ము 

én కొన్నిపువ్వులు ముడి(గను, గొన్నివిడిగె, రామునకు లక్ష్ముణునకు సు ౪ 

జానకికి హస్తనే(త్ర కం + జంభఖు లపుడు, నీరజంబులకై వడి + నేముడింగే 

లక్షుణుండువ ర్రశాలనిర్మించుట. 

క॥ ఉ త్రము(డు సుమిత్రాసుతు(, డ తటి తనుమధ్యతోడ + ననఘుం డుండన్ 

జిత్తమున. నెంచి యచ్చట6, డ త్తణమున( దిర్హళాల తగ నిర్మించెన్. 

ధామయి యగు 

వీ॥ పంగ కజల నాటి * పెన నడంబుగా(, బొడవెన వెదురుల( + బొందు పజచి 
(5) యా తే య 

నడుమ నిట్రాడుల + నాటి పైవాసంబు, లమతించి పెండియ 4 లణ(గ (గట్టి 

శాక పర్హంబుల + జానుగా( గప్పిపై , బోద కసవువై చి గ్ బొద్దుగా (గ 

బ్రక్కల వెదురుల 4 బ్రిద్దల నల్లి వు. టిని మెత్తి మణిగాన ‘ మునర జేసి 

'తే॥ జానకికి రామునకు చేటు + స్థలము లుంచి, వాస్తు శాస్తోరి క్రముగ నెల్ల + పనులు తీర్చి 

లోనం గుంకుమ పంకంబు +“తోన యలికి, గోడలకు నదీ రత్నముల్ + +, కూర్చియంత. 

శే॥ బరి బర వితానంబు 4 పరంగంగటి, క తిగొని వేలు క్రచ్చుల( + గ తిరించి 
చే భూ లు వలానే అయి 

చుట్లు వెలుగు వెదుళతో( + గటి నన, బజచి కొవ్విరుల్ చలి + తల్పం బమర్చె. 
ల ౮) రు ౧ 

ఉ॥ ఈవిది అక్మణుండు ర 4 యించిన యొస్ప్బగు పరకాలలో 
శె 

దేవతలన్ భజించి జగ 4+ తీవతి యంబుజగర్భునందు న 

జ్ఞానళి నన్ను బో(టి జను * లందు. జరాచర కోటియందు నొ 

క్కేవిధి నొప్టువా,డు తన + యింతినిగూడి వసించె నచ్చుటన్ . 

ఉ॥ మాయను నీ(గినటివగు + మానసముల్ (కుతులున్ సుధాబ్దియుం 
యట 

బాయని తొలి అంకయు స 6 మనము నియ్యడె యంచు. బల్కనె 
(ne) అంజన 

చాయను లకత్మణుండు కడు + చాతురి(గటు కుటీరమందు సీ 
ము 

తాయుతు(డె రఘుప్రభు( డె * దం బరిత్భ పివసించె న తతిన్. 

3 అజ్ జి ల ల 
తె. జానకీ నుదముకోముల 4 చరణయుగణి, కటు శిలాఠతల మార్షంబు( + గడవ నడచె(6 

దమ్ముక రములు గుడిసె నొం + దంగంగమై, సాయమే లేని వారికీ + జగతిగలదెః 

పని యం 

దున నేర్చితి వని నిలువక, కను గొలుకుల న; శువుల ను 4 కార్చెను తోడ్లోన్. 

చ॥ పొలుపగు సంపదన్ భరత 4 పుత్తు9 స కిచ్చిస తండ్రి యానతిన్ 
వో 

"వెలలి వనంబు చేరి బహు 4 విశు త దర్శ్గాము. గాచు భాస. ఏం 

బలె వెలిగించు సను*తి ను పారన చేసితి నంట; ంటె నా 
te 

కులతను నీకు మిక్కి-లిగ( + గూర్చితి నంటయె యు క్రమౌ. గదా?. 
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చ॥ అనియిటు రాఘవుండన(గ + నంతట. దమ్ముడెడంద (గుంది య 

న్నను తగంగాంచి యిట్టులను 4 నాయక । యన్నకు "సేవ సే ఎ(త క్రై 

యనుజు(డు గల్లు నిక్క_మిది + + యారయ( గష్ట ముఖాంకురంబు నా 

టనె యుదయించి కాటనె రు + టంబుగ నిల్చు కెటుంగవేయనకా. 

ఈ॥ ఐన నటుండ నిమ్ము పరి , హారము దీనికి లేదు ధర్మమున్ 

మానుట కూడదంచు( దన + మానస మందు తలంచి సేవపై ( 

బూనికయుం గుతూ హలము 4 పూర్తిగ గలిన తమ్ము చింతయున్ 

లోన నెటీంగి వాని యడ +, లుం దొలంగింపంగ నెంచి యిట్లనున్ . 

శే ఉర్వి సంపదలకు( దుది + యొండు గలదు, భావి సదతి యనెడి లా+భంబుతోడి 
+ a) 

అతుల సమ్మోద మరయ శా+క్యతముగాన, దీన (గొ బి(త యేమున్నది+ తెలియమయ్య 

తే॥ తమ్ము రాఘవు( డిటు సమా + ధానపజిచి, యమరులు నుతింప |వ్రతములఃనాచరించె 

తదిసి యగు వసిషనియాజ( + దరలినటి, దూతలేమెరొ వారల, + జూత మింక. 
© జః యట వూ 

ఏ, దహనపటలము, (145, 

తే॥ సత్య వాక్యులౌ దూతలు + సరగ రేయి... బవలు నిలువక నడచి యా + భరతు(డుండు 

హర్మ్యముం గని తమరాక + యతని కెలుక , పజిపు(డనీ' ద్వార్థితులతోడ (+ బలికినా 

'శే॥ భరతు నానతి( గొనుచు లో * పలికి వార, లరుగ( గుతుకంబు మితిమీజి* నత డుకాం 

రాజరత్న కిరీట నీ + రాజితాం[ఘి, యుగళుండగు తండ్రి సుఖుండయి , యొప్పు?: ౮ 

ఉ॥ రాజు సుఖుండనంగ యువ * రాజును లక్షుణు(డున్ సుఖా ప్రికిన్ 

భాజనులే కదా? కుశల + వ ర్తినులే జననుల్ ? త పోధనుం 

డోజకు భద్రమే? యనుడు + ను త్తర మిచ్చుచు దూత లెల్ల వా 
రోజ: జెలంగు వారనుచు + నుంచిరి భూపతి (శ్రీముఖం బటన్. 

తే॥ మజియు?:గల బంధువుల యనా, మయములడిగి, తండ్రి పంపిన లేఖ మ + _స్తమున న 

ముద్రగల డాని(ద్వరగ వి + ప్పుచునె వారి, కిచ్చె న కంబు గాగ ధి * భీష్త ధనము. 

శే॥ మొగముగందున( జిలు(నవ్వు + మొలకలె త్తం బులకములకు శరీరంబు 4+ కలక ముః 

నుబ్బి య(గజా(గాంచనౌ 4 + నుత్చుకతను, విరులవారిగా (జ లెను + భరతు.డపుడు. 

శ్రే! ఆరుగ6( బరివార విఠరత ౪ నాజ్జయొసంగి, పెద్దలకు (మొక్కి. వారి దీ + వెనల(బొంది 

యాయితంటై న చేర్చ ౪ ననుజుతోడ, నెగడి తిథివారముల గమ * నింప కరిగె. 
మ 

సీ! ఏను(గుల్ ముందుగా + నేగెను రాజ కు, మారులు బారులు 4 తీరి చనిరి 

సాయుధం బగు సీర 4 సైన్యము నాలుగు, (ప్రక్కల(గ్రమముగా + బలసి వెడలె 
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నొ తిరి శంఖముల్ + మొతిరి భేరులు, వెలసెను ధ్వజములు 4+ బలిసె ధ్వనులు 

మెజసెను గొడుగులు 4 బెరసె భూషణ కాంతి, మొరసె నేమి రవంబు + విరిసె సురటి 

॥ (మోగా బండ్లపై బహువాద్య 4 ములరవంబు, మూంగెందేంటులు కొవ్విరి + మొగములందు 

రేంగెమిన్ను మన్నలము భూ + రేణు చయము, సాగెభరతుండుమిక్కిలి + సంబరమున 

తే॥ మించి సకిలించి తలల నా + డించునవియు, నింగికెగుగునున్న నువేడ్క_ + నెగయున వియు 

పోవ( దగు వేళకేచేరం. * బోవునవియు, మొగము వాంచిన వ. . వశష + ములునుగదలె. 

తే॥ విల్లుకాండ్రు రీ+జలవారు: + మల్లవరులు, చక్రతోమరాసి గదా ప + శ్రస్త హస్తు 

అనుభవం బున్న మావటీ౦ 4 డధిక విజయ, శీలురగు వీరులును చుట్టి + చెంత నడవ. 

చే! పోటులాడుదున్నలుకోడి +, పుంజులునుపొ, "పేళ్లుకము:జులు మణీయు(బూ 4 రేజ్లపెంచు 

నటి వే(టరుల్ మనముల 4 నలరివాని, వెఠిట(గొని. వేడుకగ ముందు + వెడలినారు. 
(an) 

తే॥ ఉత్తములు కొంద టురముల + నొరసికొనుచు, జరగి చాల్చాలునని నిల్చి + జన్మమె త్రి 

సురలు జాానులె యెహిక + సుఖము వీడి, పూర్వనాక లోకము + గొన్న పోల్కినుండ్రి. 
లః యు ౧ 

'తే॥ మధువు చెవులకు. గుడిపిన + మాడ్కి_.వజులు, మాగధుల కీ రనధ్వనుల్ + మలసె దివిని 

ఒడలికిని (పాణముం టోలె 4 నొప్పునటి, మద్దెల రవంబు లెలెడ( + దద్దచెలసె. 
(on) య 

క॥ భేరి రుతి మించి విప్రా, శీరవము చెలంగె మేటి + జెటుల పెను గ 
యు 

ర్ధారవము మించి వందులు, పేరుకొని వచించు వినుతి 4 పెలుచం దాన్ 

భరతుండు కోనసలము6 చేరుట. 

క॥ అడవుల నదులను గిరులను, కడచి చెజకు రసము మడవ 4 గనిమల((ద్రిస్పన్ 

'వడియు వలు(ద పొలములు గల, పుడమిని కోనలము నేడు +, పూ(టలంజేరెన్. 

క॥ పొలములు మడకల నీ(గెను, పొలముల పెరులను నీ(గి * పోయె జలంబుల్ 
pn 

జలజాసన జలజంబున, నిలువక యేగుటయె గాక + నీ;గె విషయమున్ 

ర్। పండిన ఫలముల వెలువడి, నిండి రసము దరుఐంబాజీ * నిష్ఫల మయ్యెన్ 

మెండగు పువ్వులు విరిసియు, నెండి దిగువ రాలి వితగ + నెజసెను మంటన్. 

'తే॥ పక్వకాలంబు నెజు6గు కౌ , పరులు లేక, పండి వరిపెరు తలవాల్చి *+ పాజుచున్న 

మావిపండ్లరసము గని + మలను పొరల, మొదలు మురిసి ధాన్యంబులు *, మొలకలె శె 

తే॥ పకులాడు ఫొలంబుల( + బనులు సేయు, తిల సుమంబుఐ( దెగడు నా * సలు గలారు 

పనులు సేయరు మడ(తులు ౪ గ్రణయ కోప, మొంది నటులు కలుపు + నూడ్యకుం డ్రి 

క॥ చిలుకలు పలుకులు నిలిపెను, పొల(తులకున్ దూతి పనుల. * బోవుట రొలలగెర్ 

బలుకవు భేరులు పురవీ, థులలో నుత్సవము లెందు. + దొడరక యుండెన్. 
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క॥ చే(గవు శిరసులు పూపుల, నాడవు చెలిగములు నీట + నాట నెలవులన్ 

దాదపు పిలన, గోవులు, కా(డవు మాడుపుల సువ్వి + కర్ణ విలములన్ 
(ne) 

శే॥ వెలయు మొగముబ చిబునవ్వు * వీడియుండె, మాడుగులు తావిపొగలను + మానియుం 

దీపములు ప్రకాశములేక + త్రికి-యుండె, మనవతుల జడల్ సుమములః చదలియుం డె 

క॥ పెరిగినసచ్చని పైరులు, చెలుపుల నుచకములు రామి. + జెడు లోభుల మం 

దిరముల వారిండరి దన్. దిరిగదు యాచకుల మోము , తీరుస వాడెన్. 
na) 

క॥ వేలుపులు దూరమేగ(గ, నాలుకతో. బలుకరాని + నయమున సుక్షే 

త్రాళులు సంటల వీడగ, నేలపొలుప్ప దక్క నుసుబు + నీ,గు నొడలు నాన్. 

క॥ అటువంటి కోసలంబును, తటుకున భరతుండు చూచి + తన మదిలో. బే 

రటమట పడి చెడుగేదో, యిట విన నగు నంచునూర్చు + లెచ్చుగ( బుచ్చెన్. 

క॥ మణి యేగి సత్య భూషమండు, తటిమెడు నరదంబు కంది 4౪ దద్దయువడిగా 

నెఖుక( దినిచి యాలో మెజు, హొటయని సాకేతమును స 4 ముత్కత( గాంచెన్. 

శే॥ వేవెలు(గు(గని యిబ్భూమి+ వేల యెల్ల దిరిగి యలసితి నిలువుము + తిందు రమ్ము 

క బోవచ్చునని నిక్కి + పిలుచునటు, గాన నగు ధ్వజ పటముల! + గాన(డయ్యె. 

తే॥ ధర పద్దతి నార్జించు + ధనము నెల్లల గోరు వారలు వచ్చికై + + కొను(డటంచు( 

గీ శ్రికాములు పిలిచెడు + కేకవంటి, మురజ నిస్వనములు మున్ను + మొసయ వినండు 

క॥ సధనుల నుండి యిభంబుల, నిధులను దొదగొనువారి + వెతి6 గానుకలన్ 
టు 

బుధులును గాయకులును మా, గధులును కొనిపోవు టత౦డు + గానడు నగరిన్. 

క॥ ఆవుల మవ వారణముల, మావుల( బెన్నిధుల[ బడసి +మన్ననతో భూ 
దేవతలు నడచుచుండుట, భూవిభునందను:డు కన6డు + పుర వీథులలో. 

ఈ॥ పవముస గాయను లిండ్లన్ , ద్వి రేఫములు వీణియలును * తీయని సప 

స్వరములు వెలిపటుపమి సుం, దరుల కురుల కరణి నొప్పె(.* దార రహితమె. 
' pn 

క॥ కరులను పళ్యంకి కలను, హరులను రథములను బండ, నరిగెడు వారె 
వ్యరు లేక నగరవీథులు, శర విరహిత సికత సహిత + యరముం దో లెన్. 

క ఉ ల్రనుగుణియగు 0, డతజణీ నగరంబు కాంతి + యందము చెడుటల్ 

చి త్రమున( దల యను జా!, య శెజ(గున నుండెంజూచి + శే పురి? యనియె 

క॥ అరివీర భయద -భుజబల।, పుర సంస్థితి చూడ. డ( ౪ బొలుపటీ దామో 
దరు సతి వీడిన కలళాం, బు రాశి గతి నొప్పుచుండె + బుధ నుత; కంత్, 
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శే రత్న భూమండు సింహ ప 4 రా(క్రముండు, నై న శ తుఘ్నుండిరుగేల + నంజలిగొని 

యిపుడు గలిగిన దొక దొడ్డ 4 యెడరు సతము. చెడని పరమును సిరివీడు * చెన్నుదో రె 

భరతుడు క3కగృహంబున కేగుట. 

శే! అని పలుకుచున్నయం తలో ‘ స్యందనంబు, నగరుచొర వేగ భుతుండు . దిగి దీరదబిర. 

దం|డ్రివసియించు నటి సౌ 4+ ధంబుచేరె, మనమునందున శళశంకలు * మలడిగొన. 
ఠి లు 

ae) 

'తే॥ ఉద్దత భుజూ( డుత్కంఠతో 6 నుర్వినాథు (, డలమవాడుకనసించు 4 గృహ మునాచ్చి 

యెచట( గానక యిది యల్బ + హీుతుకంబు, గాదటంచు శంకించె వి. కట టముగా (గ 

తే జనకు వెదకి విశుద్ద పహ + నముల తోడ, వందనము పసేయ నుంకించు 4 కరతుయగాంచి 

యొక్కచేటిక మీకల్లి , యుత్సుకతను, పిలుచు చుండెను కండని * పిలుచునంః 

సు తనివొందం దడవుచుం + చన శే! వచ్చి ఈ ల్లిక యొక గ్రాన* వ్యసితతనయు, మ మనసు తనివొంద6 దడవుచు€6* దుత ల్లి 

దండ్రి పేమ ౦బుఐడుగ నా + తంతు వారు, భద్రయుకులని న్ు 

శా॥ త ల్లీ ప్రేమము పెల్లగిల్ల:గను షు + తండ్రిన్ వడిం గాంచ నా 
న. ~y 

యుల్లంబల్లల న నాదుచుస ఫస్నయది యెొం 4 దున్నా తా నానే త్ర కముర్ 

వృ మే చల్లంగా "గనువ యడ జె గదెప్ర 4 శ్నంబింక ( జాలిం ప 

నొల్లం దండ్రిని కాంచు పిమ్మటనె నా కుత్సాహ మొప్పారడున్. 

ఆ॥ అటు తనయు( డడు:గ * నావంత యమల్లమ్ము, నందు వంతలేని + యతివ కెగువ( 
ne) sa) 

బలికె నసుర బలము + నడచిన మీతండ్రి, సుఠలెలక్పు దివము చొచ్చె *, ననుచు. 

ఉ॥ భగున( గాల్బునటి చెడు *వా ర్వ చెవింబడ చె త్తివెండ్రుకల్ 
, CR పప 

గ ( గత + దికం_ట్ వవ చేత రా సం నగ్గి గాలుగతి గ్రా ఆముచతి వి [యౌ 

చ॥ మొగముస కొంతి దుగ న్ మోడ్చి కన్నుల స:శుదిందువ 
Pa (ల 

లగ దలకొందుశేః యిటులు ౪ కరాళ మా 

తే॥ గుహుని కంట సుందరుడు (ను ॥ క్కు_చుసులేచి, సరితపించుచు మనే: ఈ రాలివగచి 

వేండిగా సూర్చి వేదన 4 వెక్కసముగ, నేడ్చి యేడ్చి తుదిం గాంచ + కిటు లనియె. (౧ 

గా ధర్మ విర్మూలనము చేసి * దయనుచంపి, శీతలోన్నత కరుణకు, * జెలుపు చెజుచి 

మరణ మొందితి వననీతి + మటచి నాండ, వింతకంటి హెచ్చగు దోష + మెది తండ్రి? 
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ఉ॥ కోపము [దోసి కామమును + గోసి యెడందను లోభ సంహతిన్ 

లోపము చేసి యున్నతిని + లోకము నేలు నుదార। నీగ్రజన్ 

దాపము పాలుచేసి తొగు * దారిని నీకయి చూచుకొంటయున్ 

లోపము గాదె? యద్దియును 4 లోభముగాక యుదారమార్ష మే?. 

లే॥ ఇను(డు మొదలుగా నీకుల + నృపుల చరిత, ములను క్రొ తలు చేసిన + పూతచరిత। 

భర్తు మేర్వంశమగు విల్లు * భంగపజచు, ముద్దుకొడుకు నె'బ్లెడ( 4 బాసిపోయి తిట్లు, 
as రం na) an] 

'తే॥ ఆర్య! ధర్ముచరి(త్ర । యీ 6 యవనియందు, (మందు వార లేవంశము 4+ నందులేమి 

స్వరమున మెత్రిగలవారు + చాల(గలరు, పోదమని యెంచి యేగికే , భువ నపంద్యః! 
Pa ద 

తే॥ తడవు చలనె యున్న నీ 4 గొడుగు నీడ, వజలు పలు జీవు లిప్పుడు + వాడి నిలువ 
గల్బశీతలచ్చాయ నా + కాంక్షచేసి, వెడలి నా(డవెనీవార + లిడుమ( గుడువ? 

క॥ శంబరు/ బోలిన దనుజులు, వెంబడి మటిముట్టిరేమి + విబుధులు కడగం 

డంబడి పరుగిడి నీచర, ణాంబుజముల( బడిరె? దాన 4+ నరిగితె చెప్పుమా? 
య 

ఉ॥ శా(త్రవు లిచ్చినట్టి ధన + సంపద విప్రలకిచ్చి దివ్యులన్. 

బాత్రముగా భజింప( దగు 4 పద్దతి( జేసితి వశ మేధముల్ 

పుుతుల( గంటి భక్తి శుచి +పూజ లొనర్చితి వట్టి పుణ్యచా 

రిత్రకః యిట్టి వెవ్వియు భ + రింపని నాకము. జేర. గోరితే? 

శ్ర॥ త ౦|డ్రి! రాముడు వట్టి హ ‘ స్తములతోడ, నున్నవా(డని నీచేత నున్న ప్రభుత 

నతని కీయ(గ( దలంచి యే ౪ (బ్రతికియుండ, సమ్ముతింప( డనుచు నిటు + జరిగితేమి? 

చ॥ అరిది తపోబలంబు భువి + నందమి రామున కీవు మోద సం 

భరితముగా( గులక్రమ స 4 మార్తిత శీరకమున్ ధరింప( జే 

సి రహిమహో త్సవంబు విల 4+ సిల్ల (గ నీదు విశాలనే త్రముల్ 

గరువము నొందు భాగ్యమును + కాంచవు గావలయున్ నృపో త్రమా। 

క్ర॥ భరియింపలేని చింతను, భరతుం డిటు పనవి పనవి 4 బాష్పాకులిత 

స్ఫురితేక్షణు(డె , యొకవె , ఖరి( దేటి వచించెనిటు *కెకం గనుచున్, 
Cn మ ag) (on 

శే॥ తల్లియును తండ్రి గురువును + దైవతంబు, జ్యేమ్లండును మేరమీజిన + శ్రేషగుణు(డు గా Q అ 

రాము(డే కొన నతని పా + దాదులాబ్ద, ములకు (మొక్క_క నామది + యలత వోదు. 

క॥ అనిన న్విని పిడుగుంబో, లిన పలుకుల నారి తేలు + లేమ కయిక నా 

తనయా! జానకిరో( ద, మ్యునితో రాఘవు(డు వనికి(* బోయె ననంగన్. 

కళ అడవుల నున్నా(డని తలి, నుడువ(గ శుచి మింగు కరణి + నొగిలి చుజియు నే 
చెడుగులు నే విన(దగినవి, కడమపడియెనో యటంచు( + గంపము నొందెన్. 
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ఉలికి వడంకి మ్రాను వడి + యూర్చి యలందురి రాఘవుండు కా 

నలకు గమింప దోసములొ శ నర్చెనొ? దై వము కోపగించెనో? 

యల విధి దార్చె నేమి? మరి శ్రి యాద తొలంగెనొ? దేని చేతన 

కల(క తొలంగ( దెల్చుము క ఈ కావికలయ్యె మదంతరంగమున్ . 

తే॥ చెడుగులే రాము. డొక్కెడ.6 4 జేయునేని, తలి కార్యంబు వోలె భః ద్రదమయగును 

తండ్రి మరణించు పిదపనే 4 దాశరథియు, వనుల కేగెనొ? తెలుపవే +యనుడు( గైక 

చ॥ గురువుల దిట్టి కాదు మణీ + కోపము చేతను కాదు దై వముళా 

దొరయదు భానుంబోలి తన 4 దొడ కులంబున( బుట్టి ట్టి భూ 

వరు(డు సజీవు(డై వెలయు 4 పట్టుననే యతండేగం గానలన్ 

ధరణి తనూజతోడ( దన + తమ్మునితో ( జరియింప( బు త్తరికా! 

చ॥ అని తన తల్లి వల్కుటయు + నాత(డు దోసము లేద యేని యీ 

సున( బగవారి కుట్రలును * చోపవయేని విధి ప్రకారమున్ 

బొనరక తండ్రి యుండ (గనె 4 పుత్తు)( డరణ్యము6 జేరుపేల? మా 

జనకు(డు పిమ్మటన్ విసివి * చావ(గ నేల? వచింపవే వెసన్. 

చ॥ అనుటయు( గక యిటులను *+ నయ్య వరంబుల నీయ. గాంచి 

వనులకు రాము నంపితిని + వారక రాజ్యము నీకు( గూర్చితిన్ 

దనయ వియోగమున్ మదిని + తాళ(గ లేక విభుండు స్వర్గముం 

జెనసెను నీవు నా కనులు * శీతల మంద భువిం భరింపుమా. 

భరతుడు శై కను దూషించుట 

ఉ॥ కైక కటూ క్తి కరముల. * గా(డక మున్నె శవంబు మూసె వి 

(భూకుటి (దాల్నె నగ్ని వెలి 4 వుచ్చెను కన్నుల. బిందె నెత్తురుల్ 

వాకొన మానె రోమములు + వహ్ని కణంబుల. [గ్రక్కా6 జెక్కులన్ 

సో(కె వడంకు కాళుల వ + సుంధర వ్రయ్యంగ మోది నార్భటిన్. 

ఉ॥ కాళుల నేల (గ్రుద్దుబయు6 + గంపము నొందె జగంబు మేరువున్ 

గాలికి వారిధిన్ సుడియు + గంధ గజంబుల నావక్రై వడిన్ 

వేలుపులెల్ల భీతిలిరి + 'వెక్క-స మందిరి దై త్యులయ్యెడన్ 

గాలు(డు కన్నులన్ మొగిచె. + గల్వల సూడును [క్రుంకె జంకునన్ 

చ॥ కల(గిన క్రూరకోపమున ఈ (గ్రాంగిన యా భరతుండు పాప పం 

కిలయగు నామె తల్లియని + గీలొ-ను గారవముం ద్యజించి ని 
ర్మలు(డగు రామచంద్రు. డెద + మన్నస సేయండ యంచు జంప(గా( 
దల(పక యీసడించుచు6 బ * దంపడి యిట్లనియెం గటూ క్రులన్ . 
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ఉ॥ రక్కసి వీవు నీ చెడు వ + రంబున( దండ్రి గతించె నన్నయున్' 

దక్కక కాసనంబులకు( 4 దారె( దపం బొగరిలప నిట్లు సీ 

చిక్కుల(గూర్చు జిహ్వికను + + చీల్చక నెమది' విన్న మే నిటన్ 

దక్కె_స యంచు రాజ్యమును + తాల్చిన వా(డన కానె? పాపిని! 

ఉ॥ ఈవును నగు లేకదుట + నే నిలుచుంటివి (క్రూరరాక్షసీః 

'సీవిటులాడ 'వా తెజవ + నే ఛురికం గొని కుక ,-కుండితి ౯- 

భూవలయంబు( గాచు సరి * పూర్ గుణుండగు రాఘవుండు నన్ 

గావలు( డంచు( దిటునని 4 కాక కమింతునె తల్లి యంచెదన్ ?. 

ఉ॥ కూర వచస్సుచే6 (బ్రభుని + గూల్చితి వంపితి వన్న. గానకున్ 

గోరి మీజ రాజ్యమును + కూర్చితి నాకయి మాయలా.డిః: యీ 

' తీరాక ధర్మమార్గమని + తేర్చెడొ? యిట్లగు నేని ధర్మమున్ 

గోరక యుందు( గాక! జన + కూటము కోర(గ నిచ్చగించునే? 

ఉ॥ వంచకురాలు త లి చెడు 4 పద్దతిచే త సనాతన౦బుగా( 

గాంచిస వంశ గొరవము. * గాటికి మున్ భరతుండు పంపినా. 

డంచు జగంబు దూట బిడి + యంబున నా తలవంచి మానముం 

(దెంచి చరించు పీనుంగయి + (త్రిమ్మరు కంచె మజేమి గాంతునో:. 

తే॥ తగు సతీత్వము ధర్మ ప + ద్దతిని వీడు, నిన్ను చేపట్టు పతిని మం + దించి వరము 

గాంచు నీవొక పెనుభుజం 4 గ్ మవుకాక, కలికివే? మణీ యెవ్యరి + గబవ నుంటి? 

చ॥ పడి యుసుజుల్ హరించితివి + వ్యాధివొ? కావు పిసాచివీవ్వ; జీ 

వితము వహించు కంటె వడి + బిద్దుట మేలటు దోరు; నన్ను గాం 
చితి సన మిచ్చి పెంచితివి * నింద దృఢంబుగ( గూర్చితింక నే 

విద మున మి గూర్చదవొ? 4 పేముడి తల్లివి మిన్న కుందు'వే? 

ఉ॥ సత్యము మీజలేని జన 4 సన్నుతు సీవిభు నావి(ద్రావి యీ 

9 వింక్షణంబయిన + నిందను గాంచి థరన్ హరించి గ 

స్తుల్యిముగా సుఖింతు మని + సొక్కిఈ రాముడు వోవ చేనుకా 

సత్యము న్యాయముం జెనయు 4+ పౌరుల. గాంచియు బుద్దిమాజదో ? లంక ఖీ 

ఉ॥ ఇచ్చిన మాణకుం గొటిత + యెంచక తండ్రి గతించె రాజ్యముం 

జెచ్చెర వటుటే తగవు 4 సేయుట యంచు ద్యజించె రాఘవుం 

డచ్చుగ వాని తమ్ము(డగు 4 నాత (డు తల్లి కుత ౦(త్ర బుద్రిచె 

వచ్చిన రాజ్య మేలెనని 4 వాడెడు దూలును నే భరింతునే? 
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జనకుడు తద్వియోగమున( 4 జచ్చుఇెజుంగక కైక డెంద మీ 

యనువున మార్చు నొంద(గత + మక్కట నేనని యెంచి నెమ్మదిన్ 

జన గరిపాలనంబు తగం + జల్చ్పం గలా(డని నమ్మి కానకుం 

జనీయెను గాక యొండయిన( + జల్పునె రాఘపు,డిట్ పదతిన్. 
బధ 

తామై 

తరణీకులాబిచంద్రు డగు 0 తండ్రి తలంపది యేదియెన న్ 
వ యా | 

గురుత మడీయ సేవనము 4 కోరి యొనర్చుచు నుండి గట్టి యీ 
న్ 

భరతు/డె లోపలన్ గుటిల * భావము నూనెన యంచు రాఘవుం 

డుకవుగ నూహపేయ భవ 4 దుగవరం బొకమైనం జాలడే? 

వనముల న(గ్రజుండు కర 4 భొాజను(6 ఫలమూు సంతతుల్ 
0 . 

దిన నిట నేను జీవముల.6 * దేశువ దాల్చి సువర పాత్ర మం 
ఆ ఇ 

దున రుచులూరు నోగికము 4 తుషిగ మెక్కుట(గాంచి లోన నే 
(on) 

మని జడ మీనడించు? నది *యరమె రామపదానుజన్న్మికిన్ ? 
రా 

అడవుల జేరె రాముఃడను + నంతనె తండ్రి గతించె: గీర్తితోం 
గడలి విసంబు నా నడరు , కైక వచించిన యా క్షణంబెనే 

విడువక ప్రాజణముల్ చెడుగు + (వీల్చక కన్నుల నీరు గారు ట్రే 

ముడి గలవారి పోల్సి_ నిది + బూటక మంచు జగంబు పల్క_ దే? 

పలల జగములు సమ్మతిం గొనునె? 4 చావ యే సపనింద (గాంతు నే! 

నగరము నందు లక్ష్మీ చర 4+ ణం బిడ్ నిల్చు నె? యేరి తోడ నీ 

తగవు తలంచి చేసితివి? ౪ తస్వుడు త్రోవల నేరుచూపి రి 

టగడు గడించి పాడి మొద 4 లంట గః (ద్రుంచి యదేచు గొంటివే? 

వీ కొల నోడడ జనకు 4 నిల్వున( జంపిలి ౧ చూ త్ మూ? 

లోకము నాడి పోయ చెను 4 లుబ్దిత సన్నపు పాణం దోలితిన్ 

టోకము టేఐ నిల్చీతి ఏ + లురింత బుది మునిని 

నీకడ( గలునే? ₹గడు + సీంగెడుమార్గము నం గలునే? 
cn 

ఏనొనరించు కార్యముల * నింకను కొండలు ఎన్నులార/గా( 

గాన(గ నిను; నాయెడంద( గానక లోకము ఆట్టు సేయు; నే 

జానున నన్న మోము(గన( + చాలుదు? వలన వినాశినీ? గరం 

బానని వాని. జంప దను 4+ న్యాయము చెలైను నాదు మస్కాక్న్-. 

పాపిని వె న నీనరక + భాజనమొ నువర..:-.. జేరి చే, 
చై | 

దోపంగ వెన పాతకము. *+ దోచి మదో . అల౧దీఅ సం 
కై 
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సాపిత ధర్మదేవతయె + సాకిగ లోకము చూచి మెచ్చ నే 
జ 

దాపసి వేష మూని బెడి + దంబగు కాన( దపంబు పూనెదన్. 

Gi జ్ఞానులు పల్కు నీతి వచ + నంబులె యాడితి నింతనైన సీ 

ప్రాణము వీడితేని చెడు + పద్ధతి యోచన సేయలేక యే 
పూనిన దానవున్ వినుత 4 పూత చరి వృ ధన్యురాలవున్ 

మానిని వౌదు దీని కక్ + మాళ్లము పాచిత మొందు గలునే? 

భరతుడు కౌసల్య గృహమున కేగుట, 

చ॥ అని వచియించి యా భరతు. + డంతట నీ చెడు (కూర కర్మముల్ 

పనివడిపూని కొంజలుపు 4 పాపిని యొద వసింప(జాల నా 

కొనరిన దుఃఖముల్ దొల(గ ౪ ను త్రము శీలయు( గోసలేశ నం 

దనయగు తొల్లి పాద నలి + నంబుల వాలెద నంచు జయ్యనన్ 

ఆః వెడలి యచట రెండు + విధముల కౌసల్య, యడలుచుండ నామె + యడుగుల కడ 

పుడమి పగులు పగిది. బడుచు నమ్మా! యని, యవల( బలుక లేక , యడలె( బెలుచ, 

ఉ॥ నాకులు సంతపింప( గరు 4 ణంబుగ నేడ్చుచు( బల్కు-6, దండ్రి యే 

లోకము జేరె? సద్దుజ వి 4 లోలుభు(డ (గజు6 డెందు పోయె? నే 

కాకినయైన యేను వడి + గా6 జను దెంచుట గోడు చూడనే? 

వ్యాకులపాటు దీర్చుందగు + వారలు మీ5లు గాక యన్యులే? 

ఆ॥ ధూ? భుజములంట 4 దొరలుచు మాయన్న, చరణ యుగళి[ గాంచ.[ 4 జాలనైతి 

రాఘవుండు రాజ్య+రమ వీడ6 దగువా(డె, వలదు నారు తప్పు + సలిపినారు. 

'తే॥ పాపు లెల్లరు కులమును 4 పాదుసేయ, రేను తద్వాక్యము నిశ్చ + యింపలేదు 

చెడుగు కడుపున. బుట్టిన + చెన(టి నౌట, మదిని తాసంబు చీజఎగ 46 మ్రందువా(డ. 

తే॥ చీ(కటులగొంగ మొదలుగాం జెల(గు శీ వంశమున నొక్కా భరతు(డు,దృవమునొంది 

పూర్వగౌరవ మెల్లను + పొలియ( జేసి, తార్చెనొక నింధ నాచంద్ర + తారకముగ 

un తండ్రి దినిని చేర( + దనయుండు వని(జొరో., గనులు లేని పగిది * గాంచి నాడు 

ఘోర దుఃఖ జలదధిఇగూలి తీరముగాన, కందె మునిగి మునిగి యడలేె ననుడు. 

తే కులము నోర్చు సతీత్వంబు 6 కుదురుకొన్న, కరుణరూపిణి కౌసల్య + భరతు( గాంచి 

రాజ్యముం గోర(డిత (డు నిర్మలు (డటంచు, నిశ్చయించి యిటనియెను + నెగులుతోడ 

'తే॥ కలుష మింతయు లేని ని, ష్కపటి వీవు, కైక వంచన మెటు(గవు + గాద! యన్న. 

గట్టువడిన సింగము వోలె గర్హజేసి, భరతుండిట్లను ధర్మదే + వతయు నులుక. 
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భరతుడు శపథములు సేయుట 

సీ॥ ధర్మంబు చెడబయ + త్నము సేయు వాడును, కరుణసుంతయులేని + కటికివాండు 

పరుల వౌకిటనిల్చి + పరితపించెడు వాడు, పేదలయెడల(గో + పించు వాండు 

ప్రాణిహింస యొనర్చి + (బ్రదుకు దుష్టాత్యుండు, చామల( గ త్తితో(+ జంపువాండు 
సన్నాసులకు గీడు + సాధించు వా(డును, బవరాన వెన్నిచ్చి *, పాబువా(డు 

శే॥ యాచనాధనమును గొన + నడరువా(డు, హరిని పరమాత్మ కాండను + నవగుణుండు 
పోవు గతులకు నేనును , పోవువా(డ, రామునకు నెగుదల(చు దు +ర్మతిన యేని. 

సీ॥ తలి యాశలిగొని + తపియింప( దన పాడు, కడుపు నించుకొనెడు 4 కావరుండు 

తన నాయకు(డు రణ + సలినుండ( జేవీడి, వెనుకకు( బాజిన + పితికిపంద 

చరణంబులందిడి 4 శరణు వే(డినవాని, శతుల కొప్పించు 4 స్వార్ధపరుండు 

యతి నిందకుండు ని + యతి దూషకుండును, తఅచుగా ధర్మంబు + మజచువా(డు 

తే॥ సభను కూటసాక్ష్యుమువల్కు.+ సాహాసికు(డు, నొచ్చువానిని మశియును. నొంచువా(డు 

పోవు దుర్గతులకు నేను + పోవువాండ, రామునకు నెగ్గుదలచు దుఃర్మతిన యేని. 
స 

శే॥ కలన భీతిల్లి (మాన్సడి * నిలుచువాంయడు, కొన్న శరణాంకమును లాగు, కొనెడువాండు 

పోవు నరకంబులకు నేను, పోవువాండ, రామునకు నెగ్గు దలంచు దు+ర్మతినయేని. 

పీ! అనఘుల యిండ్లకు + నగ్గియిడెడు వాడు, నిసు(గుల వధియించు , సీచగుణు(డు 

(ప్రాడ్వివాకుండయి + పక్షపాతము పూను , చెన(టి వేలుపు నింద + సేయువాండు 
కంపు కృశింపంగ + కీరంబు(గొనువాఃడు, నిలడ గొని హరి + యించువాండు 

తోడని వచ్చు పౌ, ల్తుకను దొంగలు బాధ, దెట్ల( గాపాడక 4 వీడువా(డు 

తే! తోడివారలా (కొన (దిన * దొడ (గుబా(డు, కృతము మజచినిందించు దుష్కతి పరుండు 

పొందు పాపంబు కేనును + పొందువ.డ, రాఘవున కెగ్గుదలచు దు + ర్యతిన యేని. 

సీ॥ ధర్మమార్గము తప్పి * ధనహ ర్హయగుటే:డు, నమ్మించి చెజిచు దు + రయ పరుండు 

త నకుల ధర్మంబు. దప్పియేగెడు దా డు చెల్లుననుచు( వీడ, సీయువా(డు 

శరణు చొచ్చిన తన 4+ జనమును బాధించి, 'పాజిపోవ గ జేయు + పాలసుండు 

కన్యకం జెజచిన + కడు కావరుండును, గురుపత్ని మోహించు + క్రూరకర్మి 

శే॥ తగుదునని రణమాలను + తాల్చి శ క్రి, కొలది పోరక పాజు భూ+తల విభుండు 
పోవు దుర్గతులకు నేనుఃపోవువా'డ, రామునకు నెగ్గుదల(చు దు 4 ర్మతినయేని. 

a 

సీ! మంచి వంటక మొంటి + మై గుక్కవలె( దన, కడుపుచూచు కొనంగ+గతుకువా(డు 
క్రీబుండా![యన సిగ్గు + కెరలించి తనకృత్య, ములను తొల్లిటి యట్ల + సలుపువా(డు 

మును 
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'పెదల పలుకుల + బెడ చెవినిడువా,డు, పరుల దోషమె వెలి * పబచువా(డు 
టు లం 

నిరోషవంశంబు + దురోషయుతమంచు, న్యరకల్పనసేయ + నడరు వాండు 
ఎ ఎ థి 

లే॥ కబపున కా వీదలన్నంబు + చెజచువాండు, జనుల నోరూర భత్ష్యముల్ + దినెడువా(డు 

పొందు దురు లేనును + పొందువా,డ, రామునకు నెగుదలచు దు + ర్మతినయేని. 
a OR 

చే అస్త్ర స కార్యంబుల 4 వ్యరపజచి, &్షణ విసన గ్ భదికర ౪ ర్ ము(గోరి 
వి 

దయ దలచి యరులిచ్చు త్, (ద్రంపు:దించి, తగదు వాందెందు గాతిగా ౪ చెనరుంాత 

'తే॥ ఈయనని ని పల్కితిపియింపె ( + చేయకుండ, నుస్నచిని యిత్రునని చెప్పి * యురఎ యొకని 

3 పలుమఖుల్ (ద్రిపి యలయించు 4 పాపిగతిక్*, బొపు వాడ రామునకెగు + పూనియున్న. 
a 

చు ఖడము కేల ౪ బట్టివెళ్ళి, సి త్యరో గాస్పదంబం బయి 4+ నీచులూరు 
ళ్ శే 

గలు 

నొడలిపె నాస సుదతులు 4 తొడరీ నవ్య, బగట కడ (గు దురొతులు నా * కగునుగాక 
రా 

లేన వసములును గుణ వరిచుళు 46 పజవియుండు, తన విలాతిని వరరాజు 4 లనుభవింప 
"కి. 

ను 

wm ఇ ష్, ఇ” ow ఎ అ షు వాం ఎ ( సంశళలల పాదముల తొడి 6 ౫ 'తునెదుట, నిలుచు హీనగతులు నాకు. + గలుగు "గాక 

ఇ లని లా, 
లే॥ ఆపిశాచ కార్యంబులె 4 ర్సయ యన్న గుక్కాసై రోత కూడాని ౪ కు: షువొంది 

చదిసి చతుసుగాక స 4 జనుల కడరు, గూర్చుదాని గతులు నాకు * గొజిలు:గాక, 
అబద is 

చ॥ ఇటు లకలంక మానస మ 4 హీన గతిం డెలిపించు వార్యముల్ 

పటుతర రీతి. బల్కు. దన * పట్టి సుఖంబుల నీ(గి యేగి పి 

మృట( జనుదేక( గాంచు గతి + మానిని తృ పివహించి యాతనిన్ 

దటుకుస (6 గౌ(గిరించె( బది; తా పము(గూర్చితి నంచు బల్కుచున్ 

శే॥ పరమ పూత చేతస్కు (డౌ + భరతుచెయిది, 

సన యుగంబుస దుగంబు + జాలువాణ, ళోళ మోర్వవ మోమూ;ద + (స్రుక్ ముడ్చె 
నాతి జై 

తే॥ తలపం దలఃప చునసు క్రుంగి, తలరి కరగి, పనవు నాయమ యు త్రమ + పా3వేంద్ర। 
మీకులంబున నినువంటి, మేటిగుణులు, పుటలవని దీవించి యబ తడవె. 

తే॥ చిన్నతమ్ముండు మజీమబి 4 చిజిమి లేచు, శోకముస విక్తబుండయి + సురింగ్ తల్లి 

నెతి, వల్చ్సొలత మీజ నూరార్చ + వానికుందు 
అణాల 

గ గాంచి తండ్రి. + జూపంగది యో 

పదముల దిడ(, జి తము తలరంగ భరతు( + జేర్చినుకమునన్ 
0 

డశరభునకు శతుఘమ్నుందు దహన సంసా+_రాదులు సేయుట 

కొ॥ నాయన: మీనోయన చని, యీయెడ కీరేడుదినము + లేగను పుత్తు9ల్ 

చేయంగ( దగిన విధులం, జేయుదు గాకనుడు( దలి 4 చేయుమ యనియెన్. 
య 
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/ 

ఉ॥ ఆనతి యిచ్చు తల్లిచర 4 ణాబ్దములన్ శిరమందు చేర్చి య 

మ్యాని కులేంద్రు వెంట( జని + మానుగ ధర్మ్యము(గావ జీవముల్. 

దానము'సే సేయు దీర విను + తంబు సనాతన ధర్మమూ ర్తి నా 

జానగు తండ్రి దేహమును + జాలి దగుల్వడ6 గాంచె "నొక్క_చోన్. 

కని ధర[బడి పొరలుదు రో, దన మొనరిచి యంత (జిన్ని + దపుం జాయను పొం 

దిన మేనిని కన్నీటన్, మును ము న్నాడించి పూత + ముగగావించెన్. 

చేద విదులు పెను చింతను, భూదారు క శేబరంబు + పొలుపగు రవముల్ 

'మేదురముగ మాంగ(గంగొని, యాదట బంగరు విమాన + ముందుంచి రొగిన్. 

భూరమణ సమూహంటొక, తీరమువలె( దో(చి కుమిలి + తెరలుచు నుండన్ 

బౌరులు జలనిధి  ఘోషము, తీరున రోదించిచుటు + తీరిరి గుములై . 

సారథులు హితులు మంత్రులు, వీరులు సేనాధిపకులు + విరివిగ( గనులన్ 

నీరము గార్బ విమానము, వారణ పృషమున నుంచి + సదిలించి రొగిన్. 
(6 

భేరీకాహళ మురజా, ద్యారవములు జాలి వుట్ట + నడరుట చూడన్ 

నౌరాంగనాళ€ కన్నుల, వారక మోది కొనియేడ్చు +, వైనమ తో.చెన్. 

హరులు కరులు తేరులు భూ, సురులు నృపులు నడవ రాజ 4 సుదతులు వెనురా 

ర విభుని (పేతముం గొని, సరయూ తీరంబు చేరె + జన సంచయముుల్. 

వేరి మహిసురులు తెలిపిన, తీరున గార్యంబు లెల( ౪ దీరిచి భరతా! 

రమ్ము జనకునకు సం, సారము లొనరింపు మనుడు 4 సంయమి యనియెన్. 

సేత ౦ డ్రి కై కవలనన్ , చేతము రోయంగ. గలంక6 4 జెంది ప్రతిన 

తోడి వావి (తెంచెను, ప్రేత క్రియ(దీర్పం దగవు * వీడుము వత్సా!. 

ఉ॥ సీవలనన్ గులానుగుణ + నీతి విపర్యయ మందె నన్న యా 

భాపము తెల్పునట్టి వహి + వావిని తెంచెన యన్న తోడనే 
వికలత్వ మొంది ధర * దాజెను; రాజటు వల్కెనస్పు డీ 

పావన చిత్తముం డెలిసి *+ పాల్పడునే యిపు డట్టి బాసకున్ ? 

చ॥ ముని యటు పల్కు మాటవిని + మూర్చిలి కొండొక తేణి మేలు మే 

లని కడు నూర్చి వెక్కి మది * నాంపంగంబూనిన నాం/గకుండ. బొం 

గిన పెను వంతచే( గుమిలి + కీడ్పడి గద్గదిక స్వరంబుతో ( 
బసవుచు నెల్ల వారు విన + బల్కౌను రాలు కరంగు జాలితోన్. 

చ॥ తుదకిటం బ్రేత కృత్యములం + దూకొన నర్లు(డ(గాని నీగు(డన్ 
బదపడి రాజనై ధరణి * పొలన కర్తుం నై నై తిం జెల్ల రే: 
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పొదలిన సూర్యవంజ్యలగు + పూర్వులలోనొక రుండు నావలెన్ 

గొదరిన యిట్టి కీర్తిం గయి + కొన్న మహాత్ముండు కానవచ్చునేః 

ఆ|॥ సొరిది వచ్చు మావ + సుంధరాధ్యులు తమ, విమల ధర్మముననె ," వేల్పులైరి 

ఎన్న నేను పుటి + పిన్న నా(దేనడ, పీన్లు నైతి( దనువు( + బెంచి చెడితి. 
ల గా 

ఆ॥ కాంచి పెంచు తల్లి + గాదిలి,గూర్చిన, మేలు బళ3: యెట్టి + మేల్మి గలది? 
aa] 

డిందు లేక గాచు + “టెంకాయ గెల గూబ, ద్రొక్కు కాయ రీతి: * దో(చినాఃడ 

'శేః పలు విధంబుల నీరీరి. * బలుకు చడలు, భరతు నూజిడ( బల్కి త + ద్వంళ గురుడు 

తదను జన్యుని గొని చేయ + దగిన కృత్య, ములను [క్రమముగా జరపించి + పూర్తిచేసె 

చ॥ చలనము నొందు పూ లతల + చందము నొందిన రోణులెల్ల భూ 

షలును తదంగముల్ మెజయ 4 శైల మయూర చయంబు స త్తరిముల్ 

వెలయ నికుంజముల్ తుజ.గ + లించు వనంబున( జొచ్చు కైవడి౯ా 

జ్వలనము నందు చొచ్చిరి వె , సన్ మనముల్ పరితృ ప్తి, జందం6గన్ 

ఉ॥ తమ్ముల వె ఖరిన్ శశి వి 4 ధమ్మున రాణుల మాము లంద చం 

దమ్ములు దోప వహ్నియు ము దమ్మున( జందన శీలిగాంగ డెం 

దమ్ముల దృప్తిమై( బతి ప 4 దమ్ములతోడ గమించుత్రీలు చే 

తమ్ములు చల్లంగా. గొను ప + దమ్మును పొందిరి కాంక్ష తీరంగన్ . 

'త్రే॥ వారలకు. జేయ(దగు క్రియల్ +, వరుస. జేసి, యరుగుదెంచెను శతుఘ్ను.6 + డన్నకడకు 

నాఖుదూబను నాకుతా + యాద జావ, భరతు(డింటికి నేగెం బె, న్వనట ముని(గి. 

'తే॥ భరత శతుఘ్ను అంతట! + బది దినములు, యుగము౨ం (ద్రోచినట్లుల * నొగిలి (తోచి 

'పై తృకంబుల విధ్యుక్త * భంగి గొజ(త, వడక పూర్తి గావించిరి + కడ(క చెడక 

చ॥ నియమిత పైతృకం జెదుట + నిల్చి యొనర్చు వసిష్ట మౌని య 

వ్యయ గుణళాలులై న ముని + వర్గముతో భరతుం గనం జనె 

నయ విదులై న మం|త్రులును + నాథు(డు లేని విలాతి దుఃఖ సం 

వయముల( బొందు నంచతనిం + గాన(గ వచ్చిరి వృద్ధపాళితోన్. 
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క్॥ కరుణాసుస్టిర చిత్తులు, వరమం[తులు మౌని జన వి, భావసు (డు సభన్ 

బర(గునని సంతసంబున(, బుర వృద్దులతోడ వచ్చి 4 (మొక్కి-రత నికిన్ . 

ఈ॥ సిద్దులగు మునుల తోడ. (ది, సిద్దులు "సండితులు నృపులు 4 “సీనాపతులున్ 

వృడులు కవులును గాయకు, లిద్దగుణుని భరతు దిలసి ౪ యేర్చుడ నుండన్. 



అయోధ్యాకాండ ము. 

క॥ మతిమంతు(డగు సుమం(తుండు, తతమతి భరతునకు. దనదు + తలపు విశదమౌ 
వితమగు ముఖ చిహ్నంబుల(, బితిభాశాలియగు గురుని 4 వదనము(గాంచెన్. 

శే మంత్రి సంజ్ఞలను వసిష్ట + మౌని నోట గాక సంజ్ఞలతో బాగు + గా నెణీంగి 

ధరణి. బాలింపు మిదినీకు + ధర్మమనుచు(, దెలియునట్లుగ నిట్లని , పలుక( దొడ 7౫ 

చ॥ అరయుము నావచస్సు సుగు *, జాకరః విప్రులు వృద్దులున్ మునుల్ 

నరపతు లాదిగా(గల జ + నంబులు నీకడ కేగుదెంచుటల్ 

తిరముగ నీతియున్ దగవు 4 (తెవ్వక నెక్కొ_న( జేయుకోసమే 

విరివిగంజెప్పనేల? యిది 4 విశ్రుత పద్ధతి నీవెబుంగవే?. 

చ॥ ధరణిని ధర్మమున్నెజయ( + దాల్చుట తత్రియధర్మమంచు నీ 

వరయవె నీమనంబున? స 4 మంజస రీతిగ దీజగంబునం 

బరమున సౌఖ్యమిచ్చా నిది + పావన'మానసులై న వారలే 

జరప (గ దగ్గకార్యమగు 7 సజ్జన సన్నుత సద్దుణాన్వితాః 

శే॥ అరసి చూడంగ రాజు లే 4 నట్టి భూమి, నలినమి(త్రుండు లేని ది * నంబు సరణి 

కలువ చెలిలేని రాతిరి + కరణి జీవు(, డెడలు నొడలి వడువునగు + నృపకుమార।. 

శే॥ నాకలోకంబునను దైత్య + లోక మందు, ని(కను గల లోకములయందు * నెన్న (డేని 

జీవులను గావ నొకటే(డు 4 చెల(గ(డనుచు, వినయగరాదింత, దాకనువిమలచరిత? 

చ॥ క్రమముగ సశ్చయించి మటీ + కాంచిన. (బ్రహ్మ సృజించి నట్టి స్వ 

ర్రమునను భూమియందును 'సు + ఖ సతి బొందిన జీవరాశియున్ 

స్ సెడు ప్రాణికోటి యగు 4 సర్వచరాచరముల్ విభుండు లే 

కమరిక నుంట యే జనులు + నారయ రప్పుడు నిప్పు డెప్పుడున్. 

మ॥ హరినాభీ కమలోదృవుండయిన (బ + హ్మాందొట్టి పుణ్యాత్యులె 

ల్తరు క్రీ ర్రించు యశంబు(గాంచి సుజనో 4 ల్లాసంబుగా సీ ధరా 

తరుణిం జేకొని కాచిరింత దనుకన్ * ధన్వాత్మః యీనా,డు కా 

పరుల స్నీ(గి పయోధిలో( బగులు నా, వంబోలి యల్తాడెడిన్ . 

మ॥ తనయా! తండ్రి గతించె నన్నయును కాం + తారంబులం జేర నీ 

జనయత్రీ వర సంగృహీత ధరణీ * సామ్రాజ్య మిద్దాని నీ 

వనుకంపకా గుణసంపదన్ మనుపుమా + యక్షీణ రక్షామతిన్ 

జనముల్ మంత్రులు మేము(గోరిన యభీ + ష్టం బిద్దియే నావుడున్ 

-తే॥ కనులనిండ బాష్పమ్ములు + (గమ్మనత డు, గరళముం దినుమంచు ని 4 క్క_చ్చిపటుప 

వడ(కు వానికం'టెను గొప్ప + యడలుపూని, గడగడ వడంకి పుడమిని * పడియె సురింగి. 
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ఆ॥ వడ(కి వడ(కి నాల్క * తడ(బడ నయనముర్, ముడు:గ నాఃడుదారి +, మొగిని వగచి 

(ప్రాణములును వాడ( + బిదసడి తెలివొంది, తన తలంపు డెలియ+ననియె నిట్లు. 

ఆ॥ మూడు లోకములకు + మూల కారణమగు, చ్యేమ,డుండ నేను * శ్రీర్ణకంబు 

తొడువుటరయ గురులు + నొడువు ధర్మంబమ్యె , చల్లి కార్యమందు తప్వుగలది? 

ఆగ దుష్పురాలుక్రై క + దొసంగుస సుర్తించి, యు తములగు మర * యొదవి సలుక 

నడుమ రెందు యుగము + లెడ్ కలదున నుప | ప్న, కలియె దా సెననుచుః ¢ చలఃతునిప్పుడు 

ఆ|| రాణగభను నిలుచు 4 రాజిత గుణులాళ!, నలువ మొదలు న:ట 

నన్న యుండ. దమ్ము! + డపని న్యాయంబున, నేలినాత (దుండె *, నే 

ఉ॥ నీలి తొలంగకుండు పెను + నేమ మిదేయని మూడలించి సన్ 

భూళలమున్ భరించుటకు( + బూని యొడంబడు వా-డనే? మహీ 

నేతగ రామునే యిటకు + నే.దొడి తెచ్చెద మత్కుల (క్రమా 

సీత కిరీట మాతసికె + నెక్కాన నిచ్చెద 6 జూడు. డిందటున్. 

శా॥ నాచే నయ్యది కాదయేని వని న + న్నం గూడి పద్నాలు గేం 
చం 

ద్దా చందబున నారలున్ జడలునొ 4 య్యందాల్చి త పం దసః 

(శ్రీచెన్నార జరింతు సడులు మదే + రీడిం |బశ సింగల్ 

| మీచెంతం ద్యజియింతు "జీవముల(జుం డీ డీ యంచు వాక్రువ్వ(గన్. 

చ॥ భరతుని పల్కు లన్ వినిస, భాసదులల్ల సెబాను! మేదినీ 

వరుఃడట మున్నెరాముస కు + బట్టము( గట్ట సెద్యూడించె(దం 

డిరి నురభూమి (జేర పగ * డింది "ధరారమ( (దోచిపై చి తు 

ర్వర నిను వోలె మీకుల యు 4+ వ (పండొకరుండు గలెనే?. 

'తే॥ పృడమి చాలించి ధర్మంబు. ట్రోచి ఆన్న, ములను కావించి పెంచంగ,+సలయునేమి? 

ఈ చతుర్దశ భుపనంచబు౪ లెడలి చనిస, నీదుకీ రి నుసిరమయి * నెగడు. గాక. 
గాచి థి 

'తే॥ అనుడు భరతుండు త నత ము+ నప్పు డపిలిచి, రాజపదయోగ్యు(డెన శ్రీ,రాము(దోడి 
ప 

తేర నరిగెవ మని చాట + జేరి మోయ, జేసి సై న్యంబు పయనింప6 ౪ జెప్పు మనియె , 
తా 

క డ్రీకరు(డు భ రతునా నాల గు, కాకర శ తుఘ్నుతంలః నరయం చేయన్ 
nt 

శోకమున( దిడిన జక + వా కమృరదం6టొల ౯ లేచె:* బటు ఘోషంబుల్ 

ఉ॥ ఇంద్రియ ని(గహాత్ములు ము ము నీరు లాదిగ భూ గల్లు రా 

జేంద్రులు వీరులున్ జనులు + నెల్లరు రాముడు రాజటంచు ని , 

స్తంద్రి విఘోషణంబు విని, రోద్దయు నార్చిరి మాద సంభృతిన్ 

సాంద్ర నినాద మద్ది శవ శ అంబుల జొల్లు సురాజ్భూతం బొకో: 
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మ॥ భరతుం డన్నను కేతనాంచల పటు 4 ప్రాంచన్మహాభోగ నుం 

దరమౌ నీ పుటభేదనంబునకు మో 4+ దంబార. దో డ్రేరంగా( 

దురగ స్యందన దంతి వీర భట సం + దోహంబు వే లెమ్మనన్ 
బుర పాథోనిధి కట్టి చాటు చెనసెం + బూర్తేందు జన్మంబు నాన్ 

ఉ॥ ఎన్న యుగాంత కాలమున. 4 నేడ్పైఆ లేచు పయోధి సప్ప్తకం 

వన్న యటుల్ చమూ సమితి , యానము సేయుచునుండ(-గాంచుడున్ 

మున్నుగ( గక యాస చెడి * మూలము ముట్ల(గ( బెల్ల గిల్లై; నౌ 

మన్నని య-దు పొరులకు + మక్కువ పొంగ( దొలంగె నంగదల్, 

'తే॥ కరులు కేరులు తురగముల్ + ధరణింగప్పె, ఘన పతాకలు గగనంబు + గప్పివై చె 

వాహినీ పాద ఘటనన్ 4 వడిగలేచు, రజము సరసిజాసనుని నే + త్రముల(గప్పె 
రు 

శే! రుద్రు(డీలోకములనెల్ల (రులత్త చేయు, దినమునం ద్ చుధ్వనికం కం * దివిరెమో(త 

రాము(గాంచు నుత్సాహంబు 4 , ప్రబలమైన, యాసకం టను సె ,నిన్యమ థీ త్యధికమయె్యె 

'తే॥ రాజ్యమును వీడిన'క్లై పు + రంబు వీడి, వృక్ష సంకీర్హదుగు మహా , విపినమున 

చామయనుమించుతో ( జను , రామే మేఘ, మిదియ యన, గరేణువులతో 4 నేగెంగరులు 

మ॥ అరవిందంబుల యంచముం డెగడు స'4 మ్యక్సాదలె నటి నుం 
౬ 60 

దరులన్ ఆదాన ఇదం యు డో నాం చం బందా వీడి యా 

తరుణ్ లహ పొలాల re reg “A 

| _ + | / | గరి Tres న Fars అనై పప వ. వ + శ : . గ్గ | ॥ 
(1 Ch ఈం ఆం ఆజ ళల టపి న లం తో ఇ జ ళ్ న /| Sat * అ? 

తం 
రుల అలు 

తే॥ వదనం గూర్చు భాస్కరు + వేండినార్పు, జలద శీకరంబుల వడి. + జల్లుచు( జను 

తజచు ధ్వజ పటావళులు కో , దండ పాొణి:, గనక, చింతించు కాంతల + గతి.జలించె 

Gl ఉన్నత మూ _రియైన రవి 6 యొక్కట.6 బక్కాగు రూపు బొంది టై 

దిన్నగ( బూవ కోచం ద్రు లరు * దేరంగం గంధర సంఘ మురి "పె 

బ్రన్నన. బర్యి యొక్కామొగి + బంధుర రీతి. జరించె నన్న యా 

చెన్నున వెళ్లినారు నృప 4+ శేఖరు లెల్ల మదేభపాళినా. 
హా. 

మ॥ ఒక పాథోనిధి తేర్తపె వెడలె వేజొ 4క్కం డిభశేణిపె 
వ వ యా 

నొక నీలాంబుధి వాజి నసంచయముపె + నొక్కూబి యిదాత్రిపె . 
i ర అ cre 

నకలంక సితి( బొవ?౭ గాహళ మృదం గాది (పణాడంబు మూ 
ఫి 

ర్ల కదందింబున ( బండితాళి కరణీన్ + రాణీంచ్యెమౌనంబునన్ . 

చ॥ సురుచిర లజ్జయున్న్ గుణము + సొమ్ముగ సొమ్ములు దాల్చు పొంజ వే 

సరి ధరియింపమిన్ సహజ 4 చారుత' వేలుపులున్ మరు లొ 
a 
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జరసిన మందయాన లట 4 నిం గొను రాముని చూడ( బోవు సం 

బరమున నేగినారు కుసు * మంబులు రాలిన వల్లులో యనన్ 

మ॥ చతురంటోధి పరీత భూతల మహా + చక్రంబు( చాలించు భూ 

పఠి వంశాను గతాతప_త్రరిము పయిన్ + భాసిల్హమిం జేసి యా 
సృతనా వారముసందు పిన్నగొడుగుల్ + వే పర్వ నక్షత్ర సం 

తతు నొప్పార విభుండు లేని నిసి నా దాల్చెం (దిభాహీనతన్ 

చ॥ చను నడచేత దిక్కులును * చాలిన విస్తృతి లేనివంచు' డె 

ల్పిన గురు సేననే యచల + లీల వహించిన దన్నచో( జతు 
ర్వననిధి వేషితం బగుచు + వ ర్తిలు ధారణి నొక్క చానయం 

చు సబల యంచు. బల్కు మను 4 జుల్ నిజమారయ సత్యవంతులే? 

తే॥ గంద మగురువు కుంకుమ + కలసములును, తారహారములేక లే( + తయును వలు(ద 

యెన కుచములు వేజు భూ + షాలిలేమి, నబ్బు డెలనీరుకాయల + యంద మొందె. 

శే॥ తరుణి కుచలేపమైన చం + దనము చేత, విరుల సరులచే మజు6(గయిః పర6(గకుంట 

గుములు పొదలును లేనటి + కొండలవలె, వీరుల బలిష భుజములు, వెలసె నచట 
(on) © 

ఉ॥ రావి పొగల్ గుబుల్కౌానని + తంబము నొంపడు వేణులారు నే 

ణీ విములాతు లయ్యెడ గ 4 ణీంప కలం క్రియ లెల్ల మాన(గా, 

మేవిన యంజనం బధిగ 4+ మింపని కన్నులు, గెల్చి యావలన్ 

టో విడ6 చాజలం గడుగ( ౪ టొల్చు కుఠారము. బోలి రాజిలెన్. 

తీ॥ రణిత కింకిణీ విరహిత 4 ర థములట్లు, నఖుల పిబు(దుల మేఖలా + స్వనములేదు 

మధుప రు£లేని వికచ ప + ద్మములరీతి, చివురు టడువుల నందెల + రవములేదు. 

శ్రే॥ తాల్బ(దగిగ హారాదుల(+ దాల్పకుంట(, దలరు నడుము లూపిరి విడందరుణమబ్బి 

కైక పాడు వరంబు లీ + కలువ కంట్ల, నడుములకు మాత్రమే మేలు + తొడరంటోలు 

తే॥ రాఘవు.దు వీడి చనుటచే + రమణచెడిన, సిరియు. దప మొనర్ప(గ దవ్వు*చెందెననంగ 

మరు(డు దుస్తర దుఃఖాద్ది , మజింగె నన(గ, లెక్క లేని సేనహొరంగు + దక్కియుండె 

క॥ దివి భువి దిశలను ముంప(గ(, దవిలి యుబుకు నుదధి యుపమ 4 దగునన నెటౌం? 

దివిరి నడచు చమువు స్వయం, భువు కనులను: మనసు మించి + పొలిచెన్ దారిన్. 

క॥ కడలి జలము(ద్రావుటచె (, బుడమి తిరముగా(గ నిలుప( + బూనుటచే గ 

ట్రడయటచే సెన్యముద్రా, విడ భాషా ్రష్టంటోలి + విలసిల్లె( గడున్. 
యా యు య . 

శే॥ వెడలు నా బాల గోపాల మడరు జనము, సిరియు వీడుటచే సౌంపు చెడి యయోధ్య 

అల యగస్త్యుండు జలమెల్ల 4 నాని విడువ, సురి(గి చేడ్సడ్మియుండిన + శరధి. టోలె 
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క॥ వనముల సుక్షేత్రంబుల(, బెను (మా(కుల నదుల + బృథివిం 4 గనుచుం 

జను సేన త్రోవ నెటి సే, యని సాకేతంబు వీథి , యనం దగి యుండెన్. 

క॥ ఘన గజముల మదజల వా, సన దక్క-(గ విరులొ సరులొ * చందసమో మేల్ 
పునుంగో కస్తురియో కూ, ర్చిన కలప మొ తావి విరియ( + జెందదు సేనన్. 

-క॥ మనుజులు కల మెక్కి. చనెడి, వననిధికంచెను విశాల 4 వాహిని యందా 

వనితల మధ్యము దక్కన్, ఘన తాటంకాది కాంతి , గప్పదు కనులన్. 

తే॥ మురజ కాహ ళాదికములు + (మో(గకోనికి, నరుగుచున్న చమూసమూ + హమ్ముచూడం 

దృథుల కుడ్యంబుపై న( జి 4 త్రింప(బడిన, ప్రభు బలంబును పోలి య,+ప్పట్లనుండే. 

చ॥ అడవుల రామచందు(డు దు + రంత మనఃక్షమ మొండి నంచు. బూల్ 

ముడువ కలంకృతుల్లొనని 4 ముగ్గల కన్నుల నుండి వా(డిమిన్ 

విడిచిన యమ్ములా యువక 4 విస్తృత వక్షములందు గాడి నె 

వ్వడి నుసుజాన లేదు మణీ , వజ తనుత్రములయ్యె వారికిన్. 

చ॥ మదనుని పంచ బాణముల 4+ మానక మున్ను తపించు డెందముల్ 

సుదతుల చన్ను దోయిపయి 4 సూటిగ వ్రాలి రమింప వయ్యెడన్ 

హృదయములందు కైక యెడ + హెచ్చిరు కోవ దవాగ్ని మండంగా 
మదమజణి యవ్వి మా(డునని + మానెను కావలయున్ నీజంబుగకా. 

శే ఇట్లు "పెను సేన నడవయగా , నిద్ద గుణు(డు; భరతు(డును నారలు ధరించి; (ప్రక్క-వచ్చు 

తమ్ముతోడ శతాంగందబు( + దణీసియెక్-, పొడవు కొన్న నవ్వగ తోడ6(+బోవుచుండె 

“లే తల్లులును తపోధనులును 4 తం డ్రింటోలు, మం(తులును బందుగులును సా'మంతవరులు 

బ్రాహ్మణులు తొడరిక గాంగ 4 బలసి రాగ, నగరి పెద్ద వాకిలి దాంటిగడచెనత (డు 

'శే॥ మంథర యను మృత్వ్యువుజనుల్ + మలయుచుండ 6, (దో సికొ నిపోవుచుంట 4 క(తుఘ్ను(డ 

మండి పరుగిడి గర్హించి + మగువంబిట్టి, త్రొక్కి నింగి కెగుర వేయ.+దొడంగునంత 

చ॥ భరతుండు చేయి నట్టికొని + పావనః పూర్వ నృపాల పద్దతుల్ 

వజిదను గల్పి యిట్టి. చెడు + పాప మొనర్చిన కైక దేపామున్ 

నజకియె యుందు( 'గిన్మయటి 0 నజ్జుగ నజ్జుగ । గాని, రాము(డీ 

కజకు(దనంబు సె వై [పండని + కాక తలంతునె తల్లి యంచెదన్ ? 

తే॥ కాన నీతిజ్ల ! యంతము + + లేని చింత, మనకు నెల్లరకును కూర్చు + మంథర పయి 

నలుప పూనంగం దగదన్న। + యన్న కినియు, ననుచునూరార్చితోడ్కొని + యరిగెనవల 

కే॥ జనములు సేనయు((గమముగ(, జని చెంత సె చుట్టి నిలిచి ౪ సం|దము చంద 

మ్ము ననుండ+ రాఘవుండు తొలి, దినమున దిగు వనము నందె +, దీగియ్మొనతండుకా. 
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రా॥ ఆ రేయంతయు నిద్రలేక నయ నా *+ నంతాశుపూరంబు నం 

దారం దో (గి వనంబులందొ రకు కౌ + యల్ కూరలన్ మెక్కి. యా 

గ్రీరాముండు పరుండి నట్టి పృథు లో, ర్విన్, బర్త తల్పంబుపై ( 

నేం దమ్ము దు చెంతనుండి తెరలన్ 4 శంతాకుల స్వాంతు(డై 

శే॥ రాముందట నుండి సన్న మా + ర్లమున నడచె, నని శతాంగ తురంగ సా + రంగములను 
వెంట రా(బంచి భరోతుండు + విసుగు లేక, కాలి నడకతో. జనియె నా + కారు టడవి. 

1! గుహ సటలయు. 68 

క్ర॥ రావేరి రీరానని, కైవడి( గెదార ఫలము + ఘన కోసలమున్ 

చేవే కఉచి చని చర, సాషరములు వగప గ..గ + దరి( దారస్షిలెన్. 

శే॥ ఏరివియి : జలపూరమై + 'వెలయునదిని, కరి మదాజ బుపూరంబులు + గలియు కతన 

నణలకుందకి ర్ ద్రాపను + జలక మాడ. దొదిజు చయ న*త్తలీని గం + గోదకంబు 

శే॥ రురోగ్గ భురో ఘట్ట న్ నోద్దూత + ధూళి పరవి, దివిజ శీర్షము లలముట + దిలియరాదు 

లొని, జలమాను "టీ,దుట + కడ(క(6బొరలు, “అచట గాంచిన( గాననె + యేప్పమీజె 
(cn 

క॥ గంగా వాహిని యమృతపు, రంగున: దొలియటు తోయ 4 రాశి. గలియ జే 

రం గాంచ చచట దగ యా, అంగం దావినవి త త్త + అందున సేనల్. 

కొ॥ కొనల కేగిన రాముని, గాన భరతు వెంట. జనిన ౪ క్రందగు జనముల్ 

సేనలు లక్కంచినచో, నానిక నార్బదుల వేం + యకొహిణులౌ. 

క్ర జనములు గంగాతీరము, ననువుగ( జేరుటను కాంచి + యంబుది జలముం 

గొను మొగులు( టోలు శ్రీరా, ముని మీ(దికి వచ్చెననుచు 4 మొగి. గుపితుండై. 

తే॥ కా కరాలకల్చుండు ధీవర 4 పాలకుండు, గుహుడు కను లెజ్టంజేసి భ్రూ 4 + కుటి ముడించి 

నాసికౌరం(ధ్రముల పొగల్ 4 ధూసరిల్ల, నటహాసమ్ముచేసి వి; ల్ల మ్ములు గాసి. 

సీ॥ కంలిపాపుం: జంప + గేల కూఎము(గొన్న, రుద్రమూర్తియె పెక్కు + రూపులొందె 
నన వ్రాణీ భీకర + మైయొప్పు సైన్యంబు, గంవాఃడు బలువిల్లు + గలుగు వాండు 

సురియ( జెరిఏి యౌడు 4 గజచుచు( బరుసుతో6, గ్రుద్దనే త్రమల మి డ్లుణుబు రాల 

నలుకతో( గాంచి నే + డాలంబు గలిగెవ, కాయని భుజము + గలిక( దొంగ 
| ణి 

'తే॥ మొగిసి యరుదెంచు సీ చమూ 4+ మూషికముల., గాలభుజగమనె యావి 4 గాలిమ్రింగి 
యా 

కాడుగా( జేయు వాడ నీ + కదనతలము, ననుచు( గటు వీర వాక్యంబు + లాడికొనుచు 

శే॥ పంచ నఖముల కె కై వడి( + బర6గుపేన, విలయ కౌలాబ్ది నిర్లాత + విధుల నార్చి 

సప్త జలధులు పొంగిన + సరణిలేచి, తన్ను బలసి రానది' వేల + దరినిచేరి 
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న్యము(గని భరతునితో, జన్యం బొనరింఛచి సేన( , జంపి శమన రా 

క్ట పురి కంపి రాజ్యము, మాన్యత రామునకు నొసగ( + మది గుటీగొంటిన్. 

రలును సమ్మతింపు,డు, భేరులు మొరయింపు( డరులు * వెడలక యుండన్ 

ఏలు రేవులు చెబుపు(డు, తీరపు నావలను నీట + దింపకు( డెస(గన్. 

ఉ॥ (పాణహితుండు రాఘవు(డు * (ప్రాయి(డిగా భువినేల సీక ని 

సాంణునిగా నొనర్చి మహి + సంపద వంచన. గొన్న భూపు(డ 
'శీణ బలంబుతో వనుల( + జేరిన యన్నను చొంప వచ్చె మ /. 

ద్చాణ పరంపరన్ రిపుల 4 భగ్నము చేసెద. జింతనూడ్చెదన్ . 

ఉ॥ వీరల( గూల్చనేని పృథి + వీ తలమే నను గేలి చేయదే? 

వీరలు గంగ దా(టుదురె? + భీతి. జలింతునె వీరి ధాటిక్న్? 

గూరిమి తమ్ము(డంచు నను + గొప్పగ జూచిన రాఖవేంద్రుకై 

పోరిని జీవము ల్విడువ( + 'బోలదె? యింతకు నేను చాలనే? 

ఊఉ! అ(గ్రజు (డంచు సుంత హృద 4 యంబున నెంచండు చే(గివంటి న 

త్యాగ్రహు(డైన తమ్ము('డొక( + డందు గలాండని లెక్క సేయం డ 

వ్య(గ హితాత్కు(డై గుహు(డ ౪ వక్ర పరాక్రమశాలి మల్ల భూ 

పాగ సరుండు గల్లునని శ యైన మదిం దలపోయ. డేలాకో? 

ఉ॥ దోసము పాదుగా నడరు + దూటును మిత్రులు పీరు శతు ల్రీ 

వేసమువారలంచు( బృధథి ౪ వీ పతులెందును చర్చ చేయరో? 

చేసిననేమి? చేయమిని + చేసెడి దేమి? గుహుండు జీవముల్ 

పాసిన పిమ్ముటం గద నృ 4 పాలు(డు రామునిపై కిం బో వుటల్? 

ఉ॥ రాము(డు నాడు పోవిడి య + రణ్యములం దపియించుచుండ సీ 

(పామిడి రాజ్య మేలుటయె? ళీ ప్రాణము నాకు; 'సుధాసమం బొకో? 

నేమహి( గీర్తి నిసి మర ౪ ణింప6గ-లేనె? యనుంగుతో వనీ 

భూమికి నేగకుండుటయు( 4 బోలెను నానెటి నేండె తీర్చెదన్ 

మ॥ మదమాతంగ తురంగ నద్భట కదం .* బంబుల్ నదిం దాంటుచో, 

విదసం జూతము.మీ.ది కార్య, మిపుడే + వే పోయి నొకాతతిన్ 

నదిలో నిల్పక తెండు పొడు సమరా థి నందంబు డందంబులం 

బొదలం జేయు.(డు మి(క్రుకంటె నసువుల్ 4 మున్వీడంగా నొప ప్పదే 

మ॥ మన వీరావలి కొక్కునాంటి యనీకై + మాతొడ(గా లేని యీ 
షు య 

మొన మీరేల సురాలి తాశినను నా, పొల్పారు ‘ కై నున్న యో 
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న కోదండ ఘనాఘన ప్రసృత ని (మా్రాంత ప్రభాపూర్ణమా 

౬ వరంబున( (బేత భూమిగ నొన + ర్చం జాలనే (వేల్మిడిన్? 
య ఏర ట్ర 

మ॥ పరమో దారు(డు రామ భూవిభునకుం + బట్టాభి షేకార్హ వే 

ళ రహిన్ వల్క_లముల్ ధరింప నిడు కా * లవ్యాళ సంకాశకున్ 

వరపుత్తుంండగు వీని సెన్యముల మ + ద్చాణ (ప్రఘాతం౦బులన్ 

మురియల్ సేయ శవంబులన్ జలనిధిన్ + ముయ్యేజు చొప్పింపదే? 

,_ చ॥ రబమున పీరులం దునిమి +, రాము6డు పాకట ధర్మమూ ర్తి ధా 

రణ్. దగనేలనిచ్చి యమ 4 రంబగు కీ రివహింపు6 డీరు స 

దుణడయి రాజ్యముం దనకు( + గొంకక వీడిన యామహాత్ము దు 

రుణుఃడయి కాన నుండుటకు( + గూడ సహింసక యె త్తెంజెల్ల రే! 

చ॥ యతులకు(జుట మె యడవు + లందు వసించు మద గజాండు స 

న్మతి మది నొచ్చునో యనుచు + నాయెద జంకెడి(గాని లేనిచో 

శిత విశిఖాగ్నిచే సివురం + జేయనె సైన్యసముద్ర స ప్రకం 

బితవగు లే(త పైరు పసి 4 కిమ్ముగ నబ్బిన చంద మేర్చడన్? 

తే॥ జెట్టివిలుకా(డురాముని + చెలిమికాండు,గుహుండుమూంకతోనిట్టు వా + [క్రుచ్చుచుండ. 
గని సుమం(తుండు సింహసం + హనను భరతు(, జేరి మెలన నిటని + చెప్చ(దొడ (గె. 

౧ ౧ 

ర్త పీ॥ ఈగంగ యిరుదరు 4 లెలమి నేలెడివాండు, మగయేను(గుంటోలు + మాబలుండు 

లెక్కయిడ (గ రాని + పెక్కు_నావలవా(డు రామ చంద్రున కతి * (ప్రాణ హితుడు 

సాయుధ వాహినీ + జలరాశిగలవా(డు, గుహుండను విఖ్యాతి + కుదురు వా(డు 
శెలబలు(డు కరు * ణాబుండు చీకటి, ముద్ద, బోలిన మేని + మురువువా,డు 

తే! నీవు చనుదారికెదురయి + నిలిచినా (డు, నిన్నుచూడ ( దల(చినా(డు ౪ నిష్మలాత్మ! 

బలము నం డెల్ల ( గాంచిన + బాహువులును, నీలనీరద తనుకాంతి + నెగడు నుభగః। 

తే॥ పితృసముని సుమంత్రునిపల్కు. + విన్నయంత, నలరి యనఘుండు రాముని ౪ యంతరంగ 

హితుండ యగునేని ననుచూడ 4 నేగుదెంచు, మునుపె నేంటోయి కాంచెడ + ననుచులేచి 

లే॥ తమ్ముతో మది నుబుకు (పే *+ మమ్ముతోడ, వెలలి సురనది దరి(జేరి + నిలుచుభరతు 

గుహుండు గని వానివేషంబు + గూడ6గాంచి, చెన్నుచెడిన మోమరసి ని + శ్చేష్షుండయ్యె 

ఉ॥ నారలలాంచి తత్తనువు + నం గడు విండిన ధూళి. గాంచ్చిపె. 

జారు తీరా బింబము కృ 4 శత్వమునన్ జిగి పోకంగాంచి యా 

తీరు నిజంబుగా(6 గరుణ 4+ దేవత రూప్పను పోలంగాంచి పెం 

పారిన విల్లుజాణీ పడ 4 నట్టులెనల్బెను జాతి బొమ్మనాన్. 
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చ॥ పురుష వరేణ్యు(డౌ భరత + భూవిభు(డున్ రఘురాము పోలికన్ 
బర(గుచు నున్న వాండతని + (ప్రక్కనె నిల్చెను తమ్ము లత్మీణుం 

దొరసిన వాడు వెక్కసపు + దుఃఖ భరంబున కంతులేదు (శ్రీ 

ధరణిజ భర్త తమ్ములును * తప్పు లొనర్ప( దలంప. బోదురే? 

తాపము నొందువా(డు మది * దాటని పేమగలా (డు రాము బో 

లాపసి = సుం దనరం + దాల్చిన వాండగు కైక పుత్తుును 
దీపిత భావ 2 మజీ 4+ తేః డం గని వత్తు నుండు(డీ 

యోపిక (దోవ. గాచి య యోధుల కౌజ్జయొసంగి యంతటన్. 

చ॥ కల మొక (డెక్కి_వచ్చి రఘు + కాంతుని దిక్కు నమస్కరించు నా 

యలఘుని చేరి (మొక్కనన + ఘాత్ముల శీక్ష హృదంతరంబులం 

జెలంగు యశస్కు.(డున్ విధియు( + జేతులు మోడ్చ(గ దగ్గ యాత (డున్ 
దలిరిచి కౌ(గిలించికొ నెం + దండ్రికి మించిన కూర్మి తోడుతన్. 

తే॥ భరతు( గాంచి గుహుండు నీ,వచ్చు హేతు, వేమి?ః యన నతంతను మా మహీశధర్మ 
మందు నుండి తొలంగె మా + యయ్యదాని(, బాప రాము. దోడొ-నిపోవ + వత్తుననుడు 

తే ఒనరునవ్వా ర వినిగుహుం + డూర్చుపుచ్చి, యుత్పుకత పొలగ( బూరించి + యుర్వి(హౌలి 

మరల భరతుని యడుగు దా + మరల దనదు, హస్తముల. బట్లియిట్లని * ప్రస్తుతించె. 

చ॥ విమల యశోవిశాలః తలి + వేడగా దండి యొసంగ( బాప కా 

ర్యము వలె రాజ్యమున్ విడిచి +, యాననమందున దై న్యమంది యౌ 

క్రమమున రాము. దోడుకొని + క్రమ్మజ నేగ(గ వచ్చు. నీదు శీ 

లము(గన వేయి రాములు తొ + లంకిన నీ సము లౌదురే మహిగణ్? 

ఉ॥ ఉత్తమశీలమే భుజ బ + లోన్నతి గాంగల ధీరః నీమహా 

చిత్తవిశుద్ది బోయ తెగ. + జెందిన నే వినుతింప సాన; రా 

ట్స త్తమ సంస్తులంబగు ప్ర + శ స్త దినేశ కులేశ కీర్తు లొ 

క్కె_తున (మింగి నాండవు (గ + హేశుండు తక్క టి కాంతులంబ లెన్. 

మ॥ అని పల్కాడి గుహుండు కైక సుతుపై + నత్యంత సౌహార్షముం 

గొనియెన్ ధారణి నెవ్వరాతని యెడం + గూర్మిం (బ్ర మోదించి యుం 

చని వారల్? మది నూహకే యరిది యౌ + సబ్బీలమే హేతువై 

చను(గాదా? యట రాముపై గుహునకున్ 4 సంగాతమున్ వర్దిలెన్. 

ఉ॥ కరుణాశీలు(డు కె కపటి యతనిన్ + గౌరవ్య భావంబుతో 
= దబ 

నిరవారంగని యన్న యీస్థలమునం 4 దెచ్చోట నాండుండె నే 
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కరణిన్ నిల్చె వచింపుమా? యనుడు నో + కొకుత్త వర్యాః యిదే 
యరయన్ రమ్మని తోడి తెచ్చె గుహు(డ + త్యంత (ప్ర మోదంబున కా. 

మ॥ భరతుం డయ్యెడ( బండపె న( దృణ త + ల్పంబింది యారేయి భా 

స్కర వంశాంబుధి చంద్రముండు నిదురం 4 గావించుటం గాంచి దు 

ర్భర దుఃఖంబున( ద త్రశించి ధర పె + వ్రాలె౯ మహా భూజ ము 

దుర వాతాహతి( గూలు చందమున(దా * దోదూయ మానాంగు(డి. 

శా॥ ఈ పాపాత్ముడు పుట్టు “హీతువున నీ 4+ కీపాటు కై కేయిచే 

నాపాదిల్లిన దంచు విన్నపుడు కా + యల్ మూలముల్ మెక్కి-ని 

శ్చాపల్యంబున నిందు కూరుకుట లేం చం గాంచుచో నిప్పుడున్ 

దీపౌ ప్రాణము వీడకుంటి నిక(బృ + థ్వీ భారముం దాల్చనో? 

శే తమ్ము(డాః అన్న నిద్రించు 4 త లమిదైై నం, గూర్మిచే భోగ భాగ్యము 4 ల్తూల( (దోచి 

వెంట వచ్చిన యూర్మిళా + విభుండు రాత్రి, గడపె నెచ్చట( గాన్సింప( + గదవెయనుడు. 

శే॥ సీతయును రాము'డిచట వ + సించి నిద్ర, సేయ నచ్చట విలు దాల్చు + చేతితోడ 
వేండినిట్టూర్పుతో జెప్ప + వేయకుండ, నిలిచి తెలవాణు దా(క(దా + నలంగుచుండె 

చ॥ అన విని మాండవీ పతిగు, హోాఖ్యున కిటను తమ్ములంచు( బు 

టిన ముగురందు నొక్కు.(డ ఘ +4 టించితి నంతము లేని సేగి నా 

యనుజు(డు దాని దీర స్వసు + కావలి వీడుచు వెంటనేగె భూ 

' మిని కడు. (పేమకుం గలదె + మేరయ? నా(బదు కేల కాల్పనే? 

చ॥ ఆని యట నాండు ధూళిపయి + నంగము( జేర్చి పుశిందరాజ! ది 

వ్యనదిని దాట జేసిన న + నంత నిరంతర చింత దీర్చి రా 

ముని కడ జేర్చి యావదను + పూర్తిగ బాపిన పుణ్యమూ ర్రివౌ 
దని భరతుండు కోరుటయు 4 నాత(డు సమ్మతి. జూపి యంతటన్. 

చ॥ నరియని బోయటే(డు తన 4 సంగడికాండ్రను చేరం జీరి మీ 
రురవడి నేగి యోడల మ, హో న్నత నాయిత సర్చెెండనన్ 

హరు డజతాద్రి రామ విభు + హస్త విభంజిత మేరు శైలము 

నర తురగేఎద్రు పుష్పకము 4+ నా. బలు రూపుల నొప్పు  హవలున్. 

చ॥ ఆవలి వారి సీవలికి + నావలి కీవలి వారి( జేర్చుటన్ 

దేవన మహీతలంబులకు( + దే(కువ జీవుల( జేర్చు పుణ్యపా 

పావలి నా(గ6౬ జెల్వల యొ + యారపు యానము. బోలి యొత్తుగా 

నావలు చేరె నందముగ 4 నాకనదీ జల మెల్ల నాడుచున్ . 
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క॥ భరతుని గని గుహు(డిట్లను, నరవరః. లెక్కకును మీజు + నొకలు వచ్చెన్ 
దిరికింపు౦డన్న నతండును, త్వర నెక్కింపుండని తన ప్ర * ధానికి. దెలుపన్. 

ఉ॥ ఏపగు నాజ్ఞ నొదల'వ 4+ హించి సుముంటత్రుండు గుంపు గుంపుగా 

నోపిన పద్దతిం జలిపి + యోడలం జేర్చ రథాశ్వం దంతి సే 

నా పరివారముల్ మనుజ + నాథులు బంధులు నెల్లవారు వీ 

చీ పరిపాటి రత్నములు * చిందు సురావగ దాంట్ రోయ్యెడన్. 

మ॥ విల యాంతంబున మేఘముల్ గదియ(గా * వేలేచి గర్లాళితో 

జలముల్ పూర్తిగ (ద్రావ( దోయధిని వ్రాః ల్బందరబునం బొందికన్ 

'గలముల్ పెందెర కంబము ల్పొనర శీ + (ఘంబేగు నంగంబునన్ 

గలభంబుల్ పయికెత్రి హస్తముల గం +, గావారి సీందె న్వడిన్ . 

ఉ॥ సామజముల్ జలంబులను * చప్పుడెసంగ6గ నీ(దు చుండ, ము 

కామణులున్ దరంబులు ను + దగయుషంబులు లేవ, (దోవ: (టో 

ద్చ్మ మహాబ్ది తోయమును + దివ్యనదింజొర, దేవ గంగయున్ 

రాముస చూచు కౌతుక భ + రంబుననో వడి దాటె( గూలమున్. 

+ చ॥ ఘనమగు తేరులందలి య + గంధర చక్ర యుగానుకర్గముల్ 

'.. పనివడి యక్ష మాదిగ న +, వస్కరముల్ విడదీసి వానికిం 

బనుపడ (6 బూన్సు గుట్లముల( 4 దిట్తుగ నావల( బంపినారు చ 

చ్చిన పిదపన్ శ రీరముల( 4 జేళ్చెడు: కర్మములం' బలె న్యడిన్. 

తే పాలముద్ద శరీరముల్ , భయము ముద్ద, మనసు, కరువలి ముద కా 4+ చను గలటి 
దె లం ఠి 

పవన జవన తురంగముల్ + బయలుదేజె, నడక. జొజ ముద్ద నా'డగు 4+ నావలందు 

శే॥ కలుకు లెదురెదు రయి యొత్తు + గా,గంజేరి, కానవచ్చుటచే భద్ర + గజ చయంబు 

లొండొకటి (గ్రుమ్మనిలువ(గా + నొప్పుమీజు, దంతములభంగినుబె న + స్రనములొప్పె. 

శ్రే॥ ఉ తరీయములం బోలి, యొత్తుగా గ, నలలులేవ దిగిన మద , హ స్పినికర 

శిరములం గుంభ వరములు 4 చెలంగెం జూడ, జాహ్నవీ స్త సనముం "జోలి , జానుమీజీ 

చ॥ ఉరవడి నావలేగు నెడ + నొక్కటి నొక్క_టి దాంక6 గోదులుల్ 

కరము మనః కలంకమున( + గాతరలై యిరువంక (జూడ, దు 

ర్భరమగు విభ్రమంబున, శ + రంబులు (తోవ, జలించి ఖీతి తిమై 

నులుకుచు (ద్రుళ్ల వాలుగల + యొస్సు వహించెను వారి చూడుకుల్ 

చ॥ చెరచెర రెండు (ప్రక్క-లను + చేరిక దెడ్డ( గదల్ప లేచు తుం 

పరలు వరాంగనా మృదుల 4 వస్ర్రములం "'దడుపంగ( రపుం 
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బిటు దుల కాంఠు లుటి పడి + వెల్వడ, డెందములందు కుంది ము 
యలు 

చ్చిరి తల (వాల్బు వీరులకు + జింత రవంత తొలంగె న త్రణిన్ 

vu ఈ తీరంబున (గల్లు వాహినుల బై +, నెక్కించి కొంపోయి వే 

యాతీరంబున డించి క్రమ్మలీలు శూ 4 న్యంబై న సాకావళుల్' 

దాల్భోత్వుం బటివోక యిచ్చి మజియున్  దానంబు సేయంగ సం 

(పీతిన్ రత్న నివాసు జేరడి ఘన 4 శే శిన్ విడంవించెడిన్ 

ఉ॥ సమ్మిరి యీ(కలందనరి 0 నల్లని ధూపము వోలెనాడు పొం 

కర్రమ్మగు కౌొ(డ లయ్యెడల(6 46 గంబములం బలె నిల్వ నాణి ము 

త్యమ్మ్యుల జంపు లులసిల ఈ నలల నాడెడి నల "దె'క్కె_ముల్ 
ne] oa) na) 

క్రమ్మిన చాపలంబలె వి + రాజిల నావలు బోయె నల్హ్లనన్." 

పీ గంగ యాకాళంబు 4 గాగ జిందిన ము త్తె, ములు విరాజిలు బుక + ములుగ నొప్ప 

జందమ్ములం టోలు + నందంపు మోముల, మించు(టో(డులు పయ , నించునావ 

లెలమి జలము లాడి + బృందారకాంగనల్ , గమనించు సుర విమా 4 నములు బోలె 

తుంపురుల్ లేవ(గా! + (దోచు తెడ్డడుగుల, వలె( గానరా[ జెల్వ* లలరు నొక 

శ్రీ! వారిపాదింబులును వెలి + వచ్చితో(వ, ప్రాణములు పొంది నడచెడు 4 పగిది నొప్పె 

సీనలును పొరవరులును + చేడియలును, గంగ వెనుక(6 బడ(గ నటు + కడచినారు. 
| (ae) 

ఉ॥ తక్కువ జాఠతిచేత ఘటి * తంబయి త్రోవ (గం బూను నావ పై 

నెక్కూక కామ వేగమున + నేపున మింటనె నొనివర్షముల్ ' 

చక్కు:న నేగె, నిక్కముగ + నతృల మిచ్చెడు కృళ్యమొక్క,డే 

నెక్కడ నేనియుం గలదె 4 యిద్ద తపంబున కంటె నిద్దరన్".. 

చ॥ సుడులు గల ట్టి వెల్లుపల( * జొప్పిలు గంగను దాటి యెల్లరుఖా 

దొడరి$( ద్రీళొముం గదియ ౪ దుర్జన వాంఛలు వంచనంబులున్ 

విడిచి ప్రభుత్యముం జరప 4 వీరుల కీర్తుల( (గిందు చేసి యీ 

పుడమి మహోన్నత స్థితిని + పొందిన యా భరతుండు చెచ్చెరన్. 

తే॥ అనుపమగుణి * త్రుఘ్ను6డు 4+ జననులును సు, మంటత్రుండును గుహు డెక్క (గా + మాన్యు( 

భరతుండెక్కిన యంతనా + పడవ నడవ, సాగె(దెడ్డను కాళ్లతో 4 సత్వీరమున. 
౧ ౧ 

పే; బాంధవుర్ దేవతల్ 4 ప్రణతులై సేవించు 4 కోసలేం ద్రాత్మజన్ *గుహు(డు గాంచి 

యీమె యెవ్యరి తల్లి + యెజీ(గింప( దగునన, భరతు(డిట్లను వేని + వాకిలికడ 
రాజులు మనవిక్రై * రహింగాచి యుందురా, దశరథేశ్వరు జ్యేష్ట + దార యీమె 
కమలజు నాభిని * గన్నమహాత్ముని,. ఘన తను. గడుపార: + గన్నతల్లి 
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శే॥ భువన తారకమగు రామ + భూరిఫలము, కడ(క జగముల కొన(గిన + కల్పతరువు 

ఆతని( గనుటచే నొందు భా + గ్యందిదెల్ల, నేసు జనియింఛుక తమున + నీ(గికొనియె: 

శే॥ అనుడు గుహుండామె యడుగుల + నడలిపడ(గ, వత్సముంజాయు గోవునా + వనరు: దేవి 

యీత (డెప(డనమాయన్న + హితుండుమాకు, నన్న గుహుండని భరతు6డా + యమకుం? 

చ॥ నాయనలార! దుఃఖము న + ణంపుడు సత్య పరాక్రముండు భో 

గాయతనంబు రాజ్యరమ * నందక కానకు నేగు "న్న మే 

బే యొనరం గతంబయిన 4 దింక మహామతి. గూడి యేవర 

త్యాయత భూమి. నేలు కొను. + డర్మిలి నొద్దిక. జాలకాలమున్ 

చ॥ అనుడు సుమి[(త (గాంచి గుహు6 ౪ డల్లన నిట్లను( (బ్రేమపూర్ణ యీ 

జననిని గూర్చి పల్కు మన( + జక్కటి వీడని చక్రవర్తి కొ 

ప్పిన కడగొట్లు భార్య రఘు ౪ వీరుని సన్నిధి పాయకుండు నా 

యనుజుని కన్నత ల్లి సుగు + జాలయ యంచు నతండు దెల్బంగన్. 

చ॥ తనపతి( గాటికంపి కుప 4+ థంబున( బుత్తు9 (డు దుఃఖ వార్డిలో 

మును(గగ రాఘవుండు వన 4 ముం జొర వివువు గొల్బు లోక ముల్ 

తనమది నున్న కౌరిర్యమున (6 శి దక్క6గంగొల్చిన కై 3క6 జూపియో 

జననిని గూర్చి పల్కుమన( 4+ జయ్యన నా భరత ప్రభుం డనున్, 

Gi దొడ్లగు నెంజిలిన్ భువికి. * దుందుడు కొప్ప (గం గూర్చి నిందయన్ 

బిడ్డను పెంచుతల్లి పృథి * వీస్టలి ప్రాణములేని పోల్కి బే 
డె దపించుచుండ లవ ౪ చేని యలందురు చిన్నె లేని యా 

వెడ్తరి యెవ్వరో యెజు (గ + వే? ననుగన్న మహాత్మురాలగున్. 

చ॥ అనియత డాడు పలు్కూవిని 4 యగ్గు హుః:డంళట వారికిం (గ్రమం 

బున( దనమేల్మి కేల్మొగిచి * యొక్కె.ను హంసి యొకండు తెక్క_లన్ 

గొనక జలంబు నీంది దరి, గొన్ని వితంబున ద్రోణియుం దరిన్ 

గొనకాొని చేరె జొహ్నావికి( + గూరిమి( జేతులు మోడ్చి రందయున్. 

తే॥ దిగిన జననులు మువ్వురు , తీరదుందు, పల్లకీ నెక్కి. చన(గ నా + భరతు(డపుడు 

శే కర్మ భరము జ్ఞానాగ్నిచే( 4 నాల్చివైచు, వరబలుండగు ముసిభక 4 ద్వాజువనము 

చేరె నమ్ముని వారల + తీరుగాంచి, వృద్దయతులతో నక్క-డ + కెదురు వచ్చె. 

12 పాదుకా పటలము (189) 

క॥ అరు దెంచిన యెతివరు(గని, భరతుడు తండ్రివలె నెంచి *, ప్రణతియొనర్చున్ 

హరు. బోలిన యమ్మునియును, భరతుని దీవించె బుత్త౦ + హాశ్సల్యమునన్. 
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5 భరతా నీకుం వేరిన, ధరణి; గిరీటము ధరించి + తాత్సర్యమునకా 

భరియింపల నారలు జడ, లిరవుగ ధరియించి రాగ ౩ 'నేమి కతంబౌ?, 

ఈ॥ "అనుకు మన మెరియ (గినుకను, మునివరుంగని (ప్రాజతిలక! మొట్ట మొదట ని 
ల తి 

" టనువగు పనియొనరుపలే, దనుటయు మిము బో (టివారి + క రమె చెపుడిీ!. 
౧ యౌ 

మ॥ (కుతి శీర ప్రతిపాదితాంఘ్రయుగు, డె + శోభిల్లు (శ్రీరామ భూ 
అనె యు | na) 

పఠికిం దమ్ముడనై 'నెటీన్ విడిచి భూ + భారంబు. గై కొందునే? 

యత (డే వెనకు పచ్చి రాజ్యము (ప్రియం * బారం గొనండేని ని 

ర్నిత బుద్దిన్ పనులంద యన్నకడని 4 శ్చింతం (బ్రవ ర్రించెదన్. 

5॥ ఆ సలురళు భంతు. డాడ గ దాసస వరతనువు లుబ్బె( దన్మానసముల్ 

ప్రాపిత హరిచందన కృత, లేపమ్మునంటో లె మోద + లీలల. దేలెన్. 

త మునుకొను నెనరున భరతుని, తన శుద్ద కుటీరమునక్షు: + దతమతి. గొని య 

మ్యుని సేనకు విందులు పం, బిన వేడ్క నొనర్వు ననుచు , వేలిమి చే సెన్. 

ఈ॥ తలచిన యంతన దివియను, లలిత గతి స్నీలిచె,జనము + లకు వేజొక పు 
ట్లొలసిన గతి తమ ముందటి, నెలవు మజపవ సుఖ. జలధి ము + నింగిరి వారల్. 

తే॥ చెడని ధర్మ ఫలంబుల( + బడయువార, లంచు రంభొదు లెదు రేగు + దెంచి పొగడి 

యిందు మండలముల( బోలి + యెసక మెస(గు, పొధములకు( గొంపోయిరి 4 సకలజనుల 

తే॥ గందవొతి మేన(గూర్మిన + లండినారు, విన్ను వా(కలో మున్క గా * వించినారు 

శిరములం గల్ప సుమములః + జెరివినారు, సుమములంటోలు వల్వల6 + జుటినారు 

తే॥ కనుమ లత కూనలం బలె( + గునిసి నిలిచి, సుందరాంగులు నగలిచ్చి + సౌగసుచేసి 

యొనర దేవ రాజాను పీ + యూష కల్ప, మైన యోగిరములు వెట్టి, యలరఃజేసి 
క టె 

"తే॥ హంగ కేక్ తూలిక లెట , నెన పత్తి, తెలదూదె బూరుగదూది + తీర్చిచేయు 
ర్త రూ ఆటు na * 

పట్టు సెజ్జల హరిణుల 4+ పగిది దేవ, వనితలు పరుండ నెలరు + కునికినారు. 
oa) 

తే॥ ఏలిలు మొదలుగ( బల్ల + కీలు మోచు, వారినజకు (గ్రమంబుగా + గారవమున 
మహిమ నొందిన విబుధుల + మౌడ్కినుపచ, రించి వారి యెడ(ద లల 4 రించినారు. 

'తే॥ ఆటులు రంభాదులె న బిం + బాధరలును, వారి యాజల దాసుల: 4 వలె నొనర్చ 
యా గ . 

భరతుతో వచ్చు కాంతలు 4 భవ్యమైన, దివ్య భోగంబులంది స, తృ పి(గొనిరి. 

'తే॥ నందనవన నవ ప్రసూ + నములతావి(, గొనుచు నంధులు కేలూంత 4 గొని చరించు 

కరణి నచ్చటి పిల్లతె + మ్మెరలు పొలసె, సకలజనముల మనములు + సంతసింప. 

తే! &ొద్ర మెక్కువ కలిపిన + కబళములను, లేత వరియాకురాసి(గ 4 ల్పించి కల్చ 

కందు లొస(గ భుజించెను * గజచయంబు, మదజలము( దావిమధుపము 0 ల్మదముగొన.(గ 
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'శే॥ నరక బాధల. దొల(గించు.4 గురుత గలుగు. నీరముల వారణంబు లిం+పార ౧ద్రావె 

పచ్చణా లేత కాంతులు ,.పరిఢవిల(, బెరుంగు కసవుందురంగముల్ + వేడ్క -మేసె. 
. (ne 

క॥ అందటు నారీతిగ బలు, విందుల సురభోగ మనుభ + వించిరి భరతుం 

డందలి కాయల దుంపల బొంది యొడలు ధూళి నునిచి *, పోగడపె నిసిన్ 

తే॥ తెలివిగలుగుచో వీడెడు+,క లయు( బోలె, నమ్మహోభోగములు పూ _ర్రి*యగుడు (బుణ్య 

ఫలము పొందిన జీవి క థ ప్వలి విధా పి, కరణి నిరులు తొలంగ[గ౮ * దరణిీ ప్తె 

తే॥ త్రికర జై క్యంబుగా( బాడి + తివిరి చేయ, కుండు జీవికి వలె భోగ + యు క్తిమాజె 

సుర పదచ్యుతులై భువి. జొచ్చువారి, వలెనె వారలు పూర్వభా*వముల:గనిరి 

తే॥ నాటి యుదయాన బెనుతో౦ వనడచుసేన(, గాంచి దివ్యులు వననిధి + గాదు భరతు 

“సెన్యమని యెన్ననయ్యది + శె లవనము, లెలదుక్కి గా మరుభూమి యెల (జేరె 
QQ ర్లు ae) ౧ 

క॥ పెరిగిన రజమున మింగిన, తరణియు శీత కరు(డగుచుం + దాపము పీడెన్ 

కరుల మదజలము నడవం, బొరయని దొంపియయి యెడరు + పొలముగమాజటెన్. 

క॥ రాజుల తెల్లని గొడుగులు, రాజిలేె గురుత రుల నీడ + (పావిన కరణిన్ 

రా.జుకొను గులక రొల్లల, యాజగ మరు భూమి పందిః రై యు'పె ప్పెస(గెన్ 

శతే॥ అధికరాజ్య సంపద నుగొను * మంచుజనని, పలుక నొందిన కినుక య + గలముగా(గ 
a) 

మొగ మెజపు మేనునల్లనౌ+పుణ్యు(గాంచి, ప్రేమ గరంగి యెండిన తరుఃవితతి ననిచె 

తే॥'జీవముల కంటె గొప్పది + శీంమనుచు, సత్యవాక్కు_కై . మరణించు + జన వరేణ్యు 

దడము క్రూరమౌనెడరు( గే + దారమట్లు, దా(టి చిత్రకూట శిఖరి +దజిసె నంత. 

భరతుని -సెన్యమును కని లక్ష్మణుడు కోపించుట 

సీ; అధిక భూరజము న + శ్వాదులు రథములు, కోపాన. జెలరే గు *, కుంధిచయము 

కలిగించు ర్రవమును 4 కౌల్బ౧ంబుఐ కల, కలమును విని. గొప్ప + బలమె యనుచు 

ప బా నేల యుబికి లేచు 4 పోలిక (జనునొక్క_, క్; లాగ మెక్కి లః కృణు'డు చూచి 
sn న 

యిల కా వ్వతంబుగా + నేల నిచ్చించి దు, రాశచే దుర్భుఏ + యతచ నిటు 
ఎ లం 

తే॥ భరతుండే కూర్చుకొని సేస + సరశురాము, గెలుచు జోదుపై దాడి సా + గించెననుచు, 
గ్రుద్దు డై శిఖరంబు ను 4 గుగను దొంక్కి, దు కి వడి నన్న యొ యొవకు6 + డొడరివచ్చి 

చ॥ భరతుడు తోడంబుటువను + సాటియు నెంచక గొప్ప సే సేనతో 

నుర వడి డదా6(5క వచ్చానని + యొ త్రిన కిన. గటారి చెక్కా తాం 

దొరగ ధనస్సు నెతికొని + తూణము( దాలిచి యన్న పాద పం 

కొరుహాములన్ భజించి సలు + కం దొడ:.గెన్ మది త తజింప(గన్, 
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చ॥- ఇహపర సౌఖ్యముల్ విడిన ౪ యీ భరతోద్దుర బాహు శ క్రియున్ 
సహచర సెన్య స_త్వ్వమును ‘ సత్యపరా క్రమ: నీదు తమ్ము ను 

త్సహన 'మహా సహాయ బల 4+ సంపదయున్ ముదమార జూడు -దు 

సృహతర కష్టము .ల్రొలంగి + సంతస మండెదు నే(డు రాఘవా! 

ఉ॥ పీనుగు పెంట చేసి యిట( ౪ బేర్చిన తుంగ మతంగజంబులన 

జాను తొటింగి పడ రథ + సంఘము. | 'బేవులు చింద(గూలు నీ 

సేనల నుడ్తుగుడ్చి “తెగి, చింద జవందజ మైన తేజులన్ 

మానగు ర్ క్త వాహినుల 4 మానక చూచెదు గాక రాఘవా! 

చః తళతళ లొప్పు తూపు లడి + దంబుల చేతుల బొందడంబులం 

దళమగు తొమ్ములం దొలిచి + దద్దజు ప్రాణముతోడ వీ(పునం 

గళచెడ డుస్పిర క్రము ము + ఖంబుల నొప్పక వెల్లదిక్క-రుల్ 

కళవళ మంద నేచుటలు + గాంచెదు గాక ప్రసన్నరాఘవా। 

చ॥ జవన తురంగముల్ కెరల + స్యందన హాటక శృంగ పంక్సలం 

దవిరళమై పిశాచము ల + హంకృతి నార్చుచు (వీలు కేడెముల్ 

దవిలి ధరించి హస్తములు థి దట్టుచు( బాటలు పొడు చాడునున్ 

జవి గొన నల్ల6ంద్రావి కడు + జంపున( (దేన్బుట చూడు రాఘవా! 

ఈ॥ భరతు సేనా మహీజంబు 4+ పాదుకోడ(, ద్రుటిని పేరు లేకుండ(గ6 + ద్రుంచి వైవ 

స్వర పృషంబు విణుగ స్వ + భార మీంగ, ధాత్రియూఅట గొనుటయు, + దవిలి కను 
౧ (౨) ా 

చ॥ ఎనసిన రక్త వాహినుల 4+ సీందుటచే నొడలెల్లనైన శా 

కినులును ప్రేత భూత తతి, గిట్టి క బంధములున్ సమస్త ప 

ట్రనములు నీకరంబుల న + డంగిన వంచు సురావళిం బలెన్ 

గని మనమందు సంతసిలి + గంటుట గాంచెదు గాక రాఘవాః. 

క॥ కరులు హరులు బలియురు తెగ, నురవడి. (బ్రవహించు ర్ క్ + ముదధిం గలియన్ 

శరొధులు రక్త శరధులై , మొరయుటగని మనమునందు 4 మోదింతు నృపా, 

చ॥ విజుగ శతాంగముర్ రధిక 4 వీరులు చావ6[గ. గై దువుల్ చెడన్ 

దణీ (గిన దంతి వాజి భట + తండ శరమ్ములు నం(ఘు లూరువుల్ 
బరులు కరంబు లొండొకటి( + బాసి రణస్లలి ఘారభూామిగా( 

బజపు మదీయ బాణముల 4 పద్దతి(గాంచెదుగాక రాఘవాః 

చ॥ మురువగు తెక్క-లున్ గనక  పృంఖములుం గల మచ్చరంబు ల 

య్యిరువుర తొమ్ములం దొలిచి 4 యిచ్చ' మెయిన్ గగన స్థలంబునన్ 
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దిరిగెడు కంక గృ(ధ్రముల(, +-దీయని విందొనరింప బిల్వ(గా 

దొరతొర( బృష్టభాగమున + దుయ్యుట గాంచెదు గాక రాఘవా! 

చ॥ ఒక సకియందు మోహమున + నుర్వర నొంచిన రాజు నాజ్జచే 

వికలు(డు పొందినట్టి పృథి 4 వీస్టలి నేలుట వీడి యివ్విధిన్ 

దికటిత రీతి నన్నపయి + వైరముతో నిట వచ్చినా(డు నా 
రకమున శకేగు వా(డిపుడు +, క్రన్నన నావలనన్ రఘూ తమా! 

మివీడి కాననముల( + బొందునీకు(, గలుగు నాపద(గని నిన్ను + కన్నతలి 
౧? 

లుటం గాంచి మోదించి 4 నట్టికై క, నేలంబడి పొ ర్రియేడ్చుట + నేండుగనుము, 
. శ గ్ 

,-(త్రుటిలోనె యీ బల + ముక్కుడంచి, (త్రిపరముల దహియించిన + మృడుని భంగి 
వాడ నటంచు లఃక్ష్మణు:డు పలుక, నల్ల నిట్లను జానకీ 4 వల్లభుండు. 

॥ తమ్ము(డ: నీ తలంపులకు( + దగ్గ విధంబున సర్వలోక జా 

లమ్ము( గలంగ( జేయ(గ( ద * లంచితి విప్పుడు దానినాప 

క్యమొ్మొకొ? దానిగూర్చి యి(క + నాడుట కేమియు లేదు సావధా 
నమ్మున విందుగాక యొక + జ్ఞాన వికాస విధాన కార్యమున్. 

1 జగముబలంబు మెల్చిన భు * జంబులు గల్లిన వీర సుస్టిరం 

బుగ మనవంశ జాతుంగు + పుణ్యుల లెక్కిడ శక్యమౌనెః యా 

సుగుణుల నొక్క. రేని తమ + సూనృత ధర్మములం ద్యజించిరే? 

నిగమ హిత ప్రకారములు + నేర్చిన యాభరతుండు దుష్పు(డే; 

॥ పితమతి సత్యవాక్యుండగు 4 నీత(డొనర్చు సమ స్త కార్యముల్ 

(శుతి హితముల్; విరుద్ధములు * చొచ్చుటగానమ; నీవు నాయెడన్ 

మతి చెడనుంచు పేమమున + మించి పరామరిసింపకుంటి వె 

వ్వితమున జర్చ సేయు( (గుధ + వెంచిన డెందము సత రాలే మ్యులన్ ? 

॥ ఆడికవోవ నన్నయను 4 నర్మిలి నాయెడ ేగు దెంచుచు 

న్నాడు సదు _స్తభూత లము 4 నాక్ కొస(గన్ మది నిశ్చయించి యు 

న్నా (డిది సీ వెటుంగక భఘ 4 నంబుగం బోరంగ నెత్తినచ్చుచు 

న్నాండని యెంచుటల్ మతి కొ 4 సందగు పద్ధతి యౌ నె? తమ్ము(డా! 

(డు నేలను సేనల, సిరి నొసగి తమాపణంబు + సేయ6గంగోరన్ 

 వచ్చెననుట విడి, యిరువుగ( బోరంగ ననుచు + నెంచుట తగునే? 

ము మా సద్దుణంబను + కేరి చీల. ధర్మమూ ర్తి రి భరతు నిట్లు + తల(ప(దగునె? 

టికి నన్ను చూడనే + వచ్చువాండు, పిదవ( డెలియంగ( గలవిది * వినుత సుగుణ। 

2566 
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భరతుడు రాముని డాయ వచ్చుట. 

తే రాము(డిట్టులు తమ్ము నూ 4 రార్ఫు చుండ, భరతు(డచ్చట సేన న 4 వ్యలనేె నిలిపి 

తన్ను వీడని యనుజుతో 4 దగ్గణించి. యన్న స్థితి గాంచె. నుమ్మలఃమధిక రింప. 

ఉ॥ దోయిలి గూర్చు హస్తముల (తో వసివాడి కృశించు కునితో ( 

బాయని దుఃఖవేధ జిగి + వాసిన కన్నులతో జటాలికో 

(వాయ(గ రాని దుఃఖసుయ + భావముతో నొక నారవీరతో 

దాయ(గ వచ్చునా భరతు( + దప్పక రాము,డు కాంచె. బూ ర్తిగన్, 

తే॥ లక్కణా! యిటు రమ్ము బ + లంబు గలుగు. భరతు సంగర యోగ్య రూ + సంబు( గం" 

యనుడు( దమ్ము(డు నాతని ౪ సై చూచి, (మానుపడి నిల్చె( గన్నీటి +వానతోడ. 

'శే॥ తాను నిందించు పలుకులు + తినదు కినుక, నెంచి సిగ్గిలి డెందంబు + సంచలింప 

వింటితో వే(డి బాష్పముల్ ,పృథీవిందొరంగ, వాడిన మొగంబుతో ఉశీచ్చ + వడుచునిలిచె 

ఉ॥ న్యూనత లేకయుండ( దప + మున్నశతి జేసి ఫలంబు పొందుచో 

భాను కులేశుడౌ మగని + వాసి ళుభంబుల. బాసి కోకముం 

బూని కృశించు రాజ్యరను 4 పూనిక నంపిన దూతవోలె మో 

కో భరతు6 ౪ డుళ్కాట దుఃనము తోడ డగ్గజెన్ , 

bh 

జ చాన ఎ రా 

డూనిన ఇరుత్ 
9! 

Cad వ్ ల్లీ nt . గ ర బార్యా, లా “ re 

శే! తఆ్ష్ న చిడరి Own, TL ఉగ ల 
కకక 

కప అ ఆలం ఇ గ Ray sro దు భి. వ అది ర వర్ ల త్తు ఆ సీత్రి మానిత ఒనుళు బె + నెలపై అబ్బ, మం nt హు, Cesc Le, 
రా 

లో 

డే॥ ఉసుటు లున్నవొ లేవె యం + చూవాసేయ., దగినతీరున, గృళియించు త మ్ము(గాం 

నేత్ర కంజముల్ విడుచు క *స్నీరు భరతు, జడల నించి పొరలి కాట * జడిమ నినిచె 

శతే॥ ఆదిదేవుడు ధర శ్మంబు + సలము- పగిది, నెల్ల సీతుల కిల్లయి + యెస(గు రాము 

వరు(డు నిట్టూర్పుపుచి స్ప బాఃష్పములు వీపు, నం బడీగం దమ్మునాలింగ+నం డొన ర్చి 

క॥ ఆఅలమికొని యతని వేషము, వలుమటు గమనించి యరసి, వత్సా! జనకుం 

డెలమిని నుఖముం బొందుగె? యిల నేలునె? దుఃఖ ముంద +నేలా? యనుడున్. 

శే॥ అన్న: నీవియోగ వ్యాధి * యలము కొన(6గ (6, గన్న కైక వరంబను + కాలువలన 

దనకు: దగిన సత్యంబును + ధరణీ నిలిపి, స్వర్శలోకంబు చేరను +జనకు( డనంగ. 

మ॥ పరలోకంబున. జేరె నన్న పలుకుల్ 4 బల్లెంబు(గాయంబులో ( 

జొర దూటించిన యట్టులె చెవులలో. * జొ  త్తెంచు మున్నే వెసన్ 

సురలోకోపరిలోక మేలందగు సు 4 శ్రోకుండు హృన్నేత్రముల్. 

సురు(గం గాలిపటంబు చుట్టు కరణం + జుళ్తైకా ధరన్ వ్రాలుచున్, 
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'తే॥ మొదలు నఅకిన భూజంబు , పుడమి (వ్రాలు, సరణి( బడి పిడుగున కల్కు * సర్పమువలె 

తెలివి దప్పి యొకింతకు( + దేణజి యూర్చు, పుచ్చి తపియించి యాజక 4 పొగిలెనొగిలె 

సీ1 ఆజసి భాను కు * లాలయ దీపమా। నిర్వ్యాజ గురు ధర్మ +, నిలయ! తండ్రి! 

అరిమద గజసింహ + మా! దయాలోలః యిం, కెవ్వరు సత్యంబు + నేలు వారు? 

మాకు దిక్కె_వ్యరు? + నుతి తేర్చువారరు? మరణించి కే యిట్లు + మమ్ముపాసి 

యెవ్వరి నింక( దం + (డ్రీ! యని పిల్తుము, తగునె యిందటి "వీడి, తరం నీకు 

"తే॥ మేటి బు శ్యశృంగనిచేత + మేల్మి చలి, యొనర౦ గావించి ననుగాంచి 4 యుర్వియందు 

కన్న గొప్ప ఫంంబేది? కడకుమమ్చు + వీడి యిం పెన ప్రాణముల్ * పీడుటొక్కొా? 

తే॥ ప్రాణులకు మేలు సేయు దా + ర్హ్యంబు గలుగు, భూమి భారము నే(దాల్ప( + బొడమువిఘ్న 
"హేతు విదియొకో? నీయావి + యెగురంగొట్టు, కాలు(డై పుట్టితినె జగ + మేలుకొజకు? 

లు 

'తే॥ శంబరుం జంపి వికి * స్వర్షమిచ్చు, పార్టివేం ద్రః పాలనము మా + వశము చేసి 

యింద్రియములు స్వవశముగా + నెస(గ(జేసి, తపము చేసిన విధమిదే + తండ్రినీవు?. 

ఉ॥ కోర6గ6 దగ పాలనము 4+ కోరిక. నెల్లరు వేడ. బూని యో 

ధారణి కెల్ల దుఃఖమును + దార్చిన యల్బు(డ నైతి మృత్యువుం 

గోరుట దక్క. ద్రాణముల6 + గూరిమి వీడని మేను వెంచి యే 
నేరి మొగంబు(గాంచుటకు + నింకను మేదిని నుండ. గోరుటల్? 

'తే॥ కోసలము వీడి యడవి నీ , కొడుకు చేశ, ననుచు విన్నంతనే దివి + కరిగితి వ(ట 

తండ్రి! నీమృతి వినియును * తలరి తలరి, (బ్రితికియే యున్న వాండను + (బదుకుగోరి 

ఉ॥ జానుగ6 బూరో చంద్రునకు( * జల్ల (దనంబు నొసంగు తో కస 

మ్మాన సితాళ స త్రరన సస! మా నము దివ్యుల కని మాన్ఫ (గా 

రాని బలం బుదారత తి + రంబగు సత్యము నీతి ధర్మమున్ 

దోన యడ కొంచు నిటు + తూణిలె యెల్తర వీడి స్వర్గముకా?. 

'తే॥ ఇట్లు పలువిధముల ఇలు. గతి యెడ్చు, రామ చంద్రుని తమ్ములు + రాజ వరులు 

చేరి లేపి పట్టుకొన మః సిభుషడంత, హ్త మితో కుల నోదార్చ * నెంచుటయును. 

'తే॥ తాపస శ్రేస్టులగు భర 4 ద్వాజుండాది, మునులు నేడు దీవుల లోని 4 దునుజవరులు 

మంత్రులును వ. రామ విభుంజేర, వచ్చిరి మునంబులారట * సడుచునుండ 

_తేశమ ఎంజీయురాడగు నెలరు + మలసి వచి చ నిలున ( బరిత-పించుచునున్న 4 నృప కునూరు 

స్ మోము(గని (బహ్మసము(డగు + మునివరుండు, వాక్యకోవిదు(డీరీలి + సలుక,దొడల.గె. 

చ॥ తతమతి సన్న కgసించుటయు 4 ధర్మమొనర్చుట దక్కనెమ్మదిన్ 

దైతుక( గ గోరు పుణ్యులకు6 + (బ్రాపగు సాయమొకందు గలునే? 
' hy 
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మృతియును పుట్టువున్ స +, జమే కద! (ప్రాణుల కెల్ల భూమిపై 

(సుతి పాతపారపండవు వి వి, శుద్ద చరితుండవున స రింపవే?. 

శే స్టిరములేని జన్మంబులు 4 దెలుపనేల? కోట్లకొల(దియౌనవి కామ 4 కోపమోహా 

దుఃఖసౌక్యములొందు స్; తోయమెటి (గి, యము(డుదా&ీణ్యయుతు (డని + యన6(గదగుశె 

Gl పుట్టక మున్నె జీవములు 4 పోవ జనించుట చూచుచుండ మే? 

పట్రగు విద్యకల్మి భువి + భారము నర్వదివేల యేడు లి 

ట్రటు చలింప కోర్చి నెల + వారిన ధర్మము కీర్తి నించియే 

రబ గఠింప నిట్లు వగ. శి దీల్బడ 6 బొడియె? రుజనందనా!: 

'తే॥ శీలమును ధర్మమును భువి( + జెడక నిలిపి, శూలమును చక్రమును వాణీ + లీల(దాల్సి 

మూల పురుషులె వెలయు ము 4+ మ్మూరులకును, కాలమను వల(బడకుండ (4 గావ శంబి? 

తే! ఇం(పియంబుల కెటుకయె + యిలను వెలయు, నన్నిటికిని మూలంబులై + యమరు పంచ 

భూతములు నొక్కయప్పుడు + పొలియు నవియె, యన (గదీనికి( జింతింప + నగునెచెపుము? 

తే॥ పూజ్యమగు పుణ్యమను "నేయి + పోసి కాల, మనెడి వత్తిడి విధియను + నగ్గిచేత 

జీవితమను దీపము నుద్దె + సించి నిలుపం, గారణములు రెండును తీజ + నాటు టరుదె? 

తే॥ ఈజగంబున దుఃఖమం 4 దేమునింగి, యాజగంబున నరకంబు +, నందె మునిగి 

మరల జన్మించి చిక్కుల + మల(గుచుండు, పెక్కు వగల జీవుల లెక్క. + పెట్టనగునె? 

'తే॥ వినుత సద్దుణాకర । తం డ్రి * యనెడు కతన, సృషిక రయౌ [బహ్మాకుం + జెందరాని 
ఎ ఆం 

విషలోకంబు నందున , వెలుగు చుండె, నతనికీవు గావించు సా + యంబి(ేది? 
వగా! 

ఉ॥ ఆతని పోకకై మది ర + వంతయు. జింత యొనర్చరాదు పె 

నాతని కింతకంపె నర , యం గడ తేలు సథంబు లేదు సీ 

వాతని కింక ( జేయ(దగు + నయ్యవి యున్నవి (శ్రద్దతోడ నీ 

చేతులతో నొనర్పు మది + చిత్తము శాంతిల( గారణంబిగున్. 

ఉ॥ వాన పడంగ నీటివడి + భాసిలు బుద్బుద పం క్రి(బోలు నీ 

మేనుల( గూర్చిచింత మది + మీజుట వేటబి(డి లక్షణంబగున్ 

మానక బాష్పముల్విడిచి 4 మానిసి గాంచు ఫలంబు గానమున్ 
గాన జలాంజలి న్విడుము + గాదిలి తండ్రికి జానకీక్వరా। 

తే॥ అనుడు (క్రీరాము (డును చింత 4+ నవల౧ద్రోచి, యాచతుర్వేద వేదిమ, హాతపస్వి 

యగు వసిష్టుతో గంగకు నరుగు దెంచి , చేయ(దగు కృత్యముల భకి( + జేయ(బూనె 

శే॥ సకల జీవాత్యులకు నొకే , చందమొప్పి, యెలుక నొసంగు మహోత్ము(డ + య్యేటముని(గి 
గురు(డు తెలిపిన విధులెల్లం + గొంజతలేక, సలిపి .ముమ్మాజు తర్పణ + జలము వదలె. 



అరణ్యక్షాండ ము. 

తే॥ చేయందగు క్రియలనుపూ ర్తి + చేసియవల, మాన్యులగుమంత్రుబునునృపుల్ + మౌనివరులు 
తక్కు_వారలు తను చుట్టి + తరలిరా(గ, జానకి వసించు నప్పర్హ + శాల(జేరె. 

_ శే॥ చేరునంతలో భరతుండు 4 సీతయున్న, పరశాలను గని యొంటి6(6 * బర6గుచుంట 
" రాన 

గని కరంబులతో మోది + కొనుచు(గనుల, రోదనముతోడ. బడె నామె *, పాదములను 

"తే! ఇం [ద్రియములలో జలనిధు 4 లేడునున్న, వన(గ నెజనొ కన్నుల. + బనవి పనవి 
eS. 

వెక్కి. వెక్కి. బాష్బాంబువుల్ + వెల్లు: గ, విడుచుచుండెను భరతభూ + విభుండు వెలికి 

క॥ పెను దుఃఖంబున మునిగిన, యనుజుని తన పొడవుచేతు + లమరిచి రాముం 

డనువుగ నెతుచు సీతను,గని జనత(డు మనలవీడి * కడచనె ననుడున్. 

క॥ వడ(కూను నెడందతోడన్, బుడమింబడి యడలి యడలి , పొక్కుచుంబెలుచన్ 
గడలికవ యన(గ( గను(గవ, యెడపక బాప్పములు విడిచె + నెన్నువతోడన్. 

శ॥ కలకంఠంబున వనరెడు, జలజాక్షీకి భ ర్లవెంట( + జనిన యడవియున్ 

. విలసిల్లె. |బ్రోలుగానిపు, డలరాణ్మృతి దుఃఖ జలధి + నడుగుల నిలిపెన్. 

కళ ముని పత్నులు తల్లుల వలె, జనక సుతను డాసి హ స్త + సరసిజములతో ( 

గొని విమల జలములందున, మునిచి యడలు పోవ. బలికి + మోదించి రొగిన్. 

క॥ నలుపురు రాజ కుమారుల, బొలుపుగ6, గన్ పూజ్యురాండ్రు + మువ్వురతో వృ 

ద్దుల తోడ సుమం(త్రుం డిన, కల జలనిధి విధుని కడకు( + గుములుచు వచ్చెన్. 

'తే॥ మొదటి వాండగు నలునక + మొదటిషా(డు, తండ్రి వీడి వచ్చితిరెయో + తల్లులార। 
యనుచు. దచ్చరణాబ చ ౪+ యంబు లందు, వ్రాలి కన్నీటి కాల్వలో. + బరితపించె. 

జ 

క॥ వారలు నొక్కుట రాముని, వారక కొంక్టలిని చేర్చి + వనట యుబుక(గా 

బోరున రోదించిరి యం, గారమ్మున నేయి కరంగు + కరణి. గరంగుచుకా. 

'తే॥ ఆవల నవ్వీరులంగన్న + యవ్వలనటి, తీయని యెడంద గలుగువై + దేహి(ేరి 

చెలువకబ్బిన యప్పటి 4 స్టితినిగాంచి, కడుపు మండి కట్టుకొని సె ల్రడలినారు. 

"తే యోధవరు లయోధ్యంగల + యోగ్యజనము, రాజబంధువుల్ తక్కిస + (ప్రజయువచ్చి 

కిశిత మానసములతోడ( + గిటిరాము, చేషమును సితిగని చాల + వెగచినారు. 
aa) లు థి 

చ॥ పడగల సీడ(బా(వ దణీ 4 పాన్సున( బండుట మాని ధాత్రిపై (6 

బొడమిన లోక నాయకు(డు + పొండిన తత్కుుల నాధథు( డౌటచే 

నడరిన యంటు చోముని(గి + యర్హ విధు లొనరింప నేగెనా. 

బడమటి వార్టిలోముని(గె + భాస్క_రు6 డంతట లోక శాంతిక్రై . 
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భరతుండు రాముం (ప్రార్థించుట 

పీ॥ ఆనాడు కడవ(గా + నవనీపతులు రాజ, బాంధవుల్ మునులును 4 బలసియుండ 

శ్రీరామ చండ్రుండు + చెంత నెయున్న భ, రతు( గాంచి వత్స! యీ + హితమువినుము 

జనకు( డవ్యయ పదం + బున కేగి నతనియా, జ్రానుసారముగ రా + జ్యంబు నీదె 

మకుటంబు ధరియించి + మహి నేలకీలీలం, దపసి చేనము నూన. + దగునె? యనుడు 

శే॥ నీవు కాజడవుల. జేరి , యిటులుండ, ధర్మమూర్తు లెవ్వరు? పురి 4 ధర్మమేది? 

పాడి నీకంటె మున్నెయీ 4 వనము చేరె, దానింబడసి కొంపోవంగ( + బూనినాండ 

శే॥ మనను సద్ముతింపని వర 4 ముననెనిన్ను, తగని సితి నిల్పియంతట * మగని( జంపి 
®ి 

నట్లి కె కేయి కన్నటి + పటిగాన, నాకు నీవేషముచిత మ + న్యంబు తగునె?. 
ట్ యమా చ oe) 

చ॥ జగములు సంతపింప బలు 4 జాలిని గూర్చిన దుష్పురాలి కిం 

బుగ జనియించు పాపగుణ 4 పూర్తుండ 6 గావున నాకు( జావ(6గా 

డెగువయు( గల్ల లే దొడలి + తీపియుంటోదు తపంబు సేయ(గన్ 

దెగడికనుండి తప్పి కడ + తేజెద నింత యను[గ్రహింపవే. 

శే॥ కొలముపాడి వీడిన సతి + గుణము + నోర్చు పర/గకుండు తపంబును, కరుణవిడిన 

॥ ద్దతులు నీ(గు, పాలనము కంచి మేలయి 4 క్రాలునేమిః ఆల ధర్మమును, పూర్వ వంశ ప 

చ॥ జననము తోడ నీకు(గల + స్వామ్యము, వీడ(గ రానిదౌసనా 
తన కులధర్మమౌ పదవి. + దప్ప6గ౦. (దోసి తపంబు పూనెదీ 
వనునెడ( బట్టుపట్టి నయ + మాజిచి ధర్మము. |ద్రెంచి మ్రైంగువా 
రిని బలె రాజ్యపాలన వ + రించి చరింతునె నీకు. దమ్ము(డన్-? 

'ఉ॥ మేర యిడంగరాని పెను * మేలిమి కూరిమితం డ్రి చావ(గా( 

గారడవిం జరియించుచును + కాయలు మెక్కుచు నీవు పోవ.గా 

వేటిమితోడ వంచనము + వెంచి ధరాస్థలి. గవ్వికొంటకున్ 
బేరిమి క్రుంగి యున్న తటి( + బేరిచి నాంచుకొనంగ వై రినే? 

మః భువనాధీశ్వర: తండ్రి చేయు ఫొరపున్ + బోరామి లోకొలకున్ 

దవులం జేసిన కైక కీడు భువింజెం + దన్ రాక రక్షింప (బ్రా 

భవ సా(మాజ్య'మ నేల రమ్ము జగముల్ + భవ్యంబులం బొంద మా 
భవ బంధంబులు డింద నంచు నిటు వి; స్పష్షంబుగా నాడ(గన్. 

శే॥ భరతు పల్కులు విని వాని + భావ మెబీ(గి, చింతనము చేసియతని నీ *, కించి వత్సః 

నాదు పలుకొండు కలదు వి + నంగ(దగును, చాల యోచింప ధర్మసూ 4 క్ష్మంబుదెలియు 
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ఉ॥ శీలము సత్యమున్ దగవు 4 చెల్మియు నీతియ వాంఛనీయమౌొ 
మేలిమి మున్నుగా(గలుగు + మెచ్చగు సత్సథవృత్తులెల్ల భూ 

పాలుర శాననంబులకు 4 దిద్దములైై భువి నిల్చుచుండు ని 

లీల మనంబు నందు పది + లించి తలంపుము సద్దుణాక రా! 

ఉ॥ ఉత్తమ శాస్త్రముల్ వినుట + యుత్తమ బుద్ధి గడించు చుండుటల్ 

ఉ త్రమశీలభుం గొనుట + యు త్తమవృత్తుల నభ్యసించుటల్ 

చిత్తము దేవుపై నిడుట + చింతన. సేయంగం బెద్లవారె కా 

సత్తమ మార్గ దర్శకులు + సత్యము నీవు( దలంచి చూడుమా. 

“శే, ఆమహాత్ము లెవ్వారని + యడుగ వల తె? యెల్ల విధముల మనసున 4 నెంచిచూడ 

తల్లిదండు9లు దక్క. నీ + ధరిణియందు, వేజెవరు' లేరు నిక్కంబు + విమలచరిత:ః 

మ॥ జను లభ్యాసము సేయు శాస్త్రముల వై 4 శారద్యముం గొన్న షా 

వన చారిత్రక! తండ్రి యాజ్ఞ (గొని స సం ౪ భావ్యాన్వయౌ. చిత్యభా 

వనతో దానిని సమ్మతించితిని నీ + ప్రార్థించుటంజేసి' వీ 

"డినచో నయ్యది సదధ్దుణం బగునె? పా, టింపంగ లేవే మదిన్ ?. 

ఆః తనయులు తలిదం డ్రులకున్ , ఘనకీ రిని కూర్చుటకొ? య'+ ఘంబగు నిందం 

బెనుచుటకొ నీవచెపుమా? జనియించిన ఫలము సుజన 4 సన్నుత చరితా! 

ఉ॥ ఏను దురాశచే జనకు + నీభవమందున( గల్ల రీనిగా( 

బూనిఛి రౌరవంబున -గు 4 భుల్లున ( (దోచి వినోదసౌఖ్యసం 

ధానక రాజ్య భోగముల. + దాల్మిని పొంది రహింపనేర్తునే? 

- మానవు(డైన వాని కిహ_మాకత్ర సుఖంబులు సుస్టిరంబులే? 

చః ధరణి నొసంగి సత్యమున( 4 దప్పక నిల్చిన తండ్రి పల్కు-చే 

భరత: ధరిత్రి నీదెయగు( * బాలన సేయంగం దగ్గ స్త్త్వముం 
బొరసిన నీ2డియా మహి (ది; భుత్వపు టర్లత సీకయున్న దిం 

కరమర లేల? యేలుకొను + మయ్య జనంబులు సంత సిల్ల (గన్. 

తః అనుడుభరతుండిట్లను జ్యేమ( + డగుచు(బుట్టి, మూ(డు లోకంబులనుసాటి + మొనయకుం 
నీవ నాదిరాజ్యంబని + యెంచి కేని, నీక యొసంగితి రమ్ము మన్నించి మమ్ము. 

-ఉ!॥ భూమి సమ _స్తముం గల(గి + ముచ్చిరు చుండగ జూచి చూచి పె 

సీమనమందు దో(చు లలి + నే యొనరింతెః కలంకదేఅ(గా( ణి 

(బేమడి వచ్చి మమ్ముకయి + వీడక ప్రోవుమ యంచు దీనతన్ 
రామ పదాంబుజంబులు క ౪ రంబుల( బాయక పె బిట్లుడున్ . 
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భరతుడు రాముం (్రార్థించుట 

పీ॥ ఆనాడు కడనయగా + నవ నీపతులు రాజ, బాంధవుల్ మునులును 4+ బలసియుండ 

(శ్రీరామ చంద్రుండు + చెంత నెయున్న భ, రతం గాంచి పత్సః యీ 4 హిత మువినుము 

జనకు( డవ్యయ వదం 4 బునకేగె నఠనియా, జానుసారముగ రా * జ్యంబు నీడె 
[ng 

మకుటంబు ధరియించి + మహి నేలకీలీల(, దపసి కేసము నూన. + దగునె? యనుడు 

శే॥ నీవు కాజడవుల( జేరి యిటులుండ, ధర్మమూర్తు లెవ్యరు? పురి 4 ధర్మ మేది? 

పాడి నీకంటె మున్నెయిీ + వనము చేరె, దానింబడసి కొంబోవంగ( + బూనినాండ. 

తే॥ మనసు సమ్మతింపని వర + ముననెనిన్ను, తగని స్టితి నిల్పియంతట + మగని. జంపి 

నటి కె కేయి కన్నటి 4 పట్లిగాన, నాకు నీవేషముచిత మ + న్యంబు తగునె?. 
ఏ = చ టి 

చ॥ జగములు సంతపింప బలు 4 జాలిని గూర్చిన దుష్తురాలి కిం 

బుగ జనియించు పాపగుణ 4 పూర్తుండ ( గావున నాకు( జావ (గా 

దెగువయు( గల లే దొడలి + తీపియుందోదు తపంబు సేయ(గన్ 

_ దెగడికనుండి తప్పి కడ + తేజెద నింత యను(గహింపవే. 

శే॥ కొలముపొడి వీడిన సతి + గుణము + నోర్చు సర (గకుండు తపంబును, కరుణవిడిన 

ధర్మమును, పూర్వ వం స; ద్ధతులు సీ(గు, పాలనము కంటె మేలయి 4 క్రాలునేమిః 

చ॥ జననము తోడ నీకుంగల + స్వామ్యము, వీడంగ రానిదౌసనా 
తన కులధర్మమౌ పదవి( * దప్ప6గఈ రోసి తపంబు పూనె దీ 

వనునెడ( బట్టుపట్టి నయ  మాజిచి ధర్మము. (డ్రెంచి మింగువా 
రిని బలె రాజ్యపాలన వ + రించి చరింతునె నీకు. దమ్ము(డన్.? 

'ఉ॥ మేవ యిడంగరాని పెను + మేలిమి కూరిమితం డ్రి చావ(గా( 

గారడవిం జరియించుచును + కాయలు మెక్కు_చు నీవు పోవంగా 

వేజిమితోడ వంచనము + వెంచి ధరాసలి( గవ్వికొంటకున్ 
బేరిమి [కుంగి యన్న తటి 4 బేరిచి నాచుకొనంగ వైరినే? 

మః భువనాధీశ్యర! తండ్రి చేయ పొరపున్ + బోరామి లోకాలకున్ 

దవులం జేసిన కైక కీడు భువింజెం + దన్ రాక రకింప( (బ్రా 
భవ సా[మాజ్య'మ నేల రమ్ము జగముల్ + భవ్యంబులం బొంద మా 

భవ దింధంబులు డింద నంచు నీటు వి 4 స్పష్షంబుగా నాడ (గన్. 

'తే॥ భరతు పల్కులు విని వాని + భావమెణి(గి, చింతనము చేసియతని సీ కించి వత్స; 
నాదు పలుకొండు కలదు వి 4 నంగందగును, చాల యోచింప, ధర్మసూ 4 క్షంబుదెలియు 
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ఉ॥ శీలము సత్యమున్ దగవు + చెల్మియు నీతియు వాంఛనీయమౌ 
మేలిమి మున్నుగా(గలుగు + మెచ్చగు సత్ప్సథవృత్తులెల్ల భూ 
పాలుర శాననంబులకు 4 బద్ధములైై భువి నిల్చుచుండు ని 

లీల మనంబు నందు పది 4 లించి తలంపుము సద్దుణాక రా! 

ఉ॥ ఉత్తమ శాస్ర్రముల్ వినుట + యుత్తమ బుద్ధి గడించు చుండుటల్ 

ఉ త్రమశీలభుం గొనుట 4 యు త్రమవృత్తుల నభ్యసించుటల్ 

చిత్తము దేవుపై నిడుట + చింతన. సేయంగ. బెద్దవారె కా 

సత్తమ మార్గ దర్శకులు + సత్యము నీవు( దలంచి చూడుమా. 

తేజ ఆమహాత్ము లెవ్వారని + యడుగ వల తె? యెల్లవిధముల మనసున * నెంచిచూడ 
ఆల్సిదండు)లు దక్క. నీ + ధరిణియందు, వేజెవరు' లేరు నిక్కంబు.+ విమలచరిత'। ద 

మ॥ జను లభ్యాసము సేయ శాస్త్రముల వై 4 శారద్యముం గొన్న షా 

వన చారిత్రక! తండ్రి యాజ్ఞ (గొని సం ౪ భావ్యాన్వయొ. చిత్యభా 

వనతో దానిని సమ్మతించితిని నీ, ప్రార్పించుటంజేసి వీ 

"డినచో నయ్యది సద్దుణం బిగునె? పా, బింపంగ లేవే మదిన్ ?. 

కణ తనయులు త లిదం డ్రులకున్ , ఘనకీ రిని కూర్చుటకొ? య + ఘంబగు నిందం'' 

బె నుచుటకొ నీవచెపుమా? జనియించిన ఫలము సుజన + సన్నుత చరితా! 

ఉ॥ ఏను దురాశచే జనకు + నీభవమందున( గల్ల రీనిగా( 

బూనిఛి రౌరవంబున -గు 4 భుల్లున( [ద్రోచి వినోదసౌఖ్యసం 

ధానక రాజ్య భోగముల. + దాల్మిని పొంది రహింపనేర్తు నే? 

- మానవు(డైన వాని కిహ_మా(త్ర సుఖంబులు సుస్టిరంబులే? 

చః ధరణి నొసంగి సత్యమున 4 దప్పక నిల్చిన తండ్రి పల్కు_చే 

భరత: ధరిత్రి నీదెయగుం* బాలన సేయగ దగ్గ స త్త్వముం 

బొరసిన నీడెయాో మహి( బ్ర భుత్వపు టర్లత నీ3యున్న దిం 

కరమర లేల? యేలుకొను + మయ్య జనంబులు సంతసిల్ల(గన్. 

క్ ఆఅ నుడుభరతు(డిట్లను జ్యేషు( ‘ డగుచు (బుట్టి, మూ(డు లోకందబులనుసాటి + మొనయకుం 

సీ నాదిరాజ్యంబని + * యెంచికేని, నీక యొసంగితి రమ్ము మన్నించి మమ్ము. 

--ఊఉ॥ భూమి సమ _స్తముం గల(గి ౪ ముచ్చిరు చుండ(గ(6 జూచి చూచి వె 

సీమనమందు దో(చు లగి * నే యొనరింతెః కలంకదేఅంగా. 

(బేముడి వచ్చి మమ్ముకయి + వీడక 1ప్రోవమ యంచు దీనతన్ 

రామ పదాంబుజంబులు క + రంబుల( బదాయక పబెం బటుడున్. 
వని! ళు 
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శే॥ నెనరు మనసున సీ ; యిచ్చ .నేర్చినట్లు, నేల.యిచ్చుట కొనుటలు + .నీతియగునెః 

నిందకై జంకి జనకుండు. . సీకున"స6గ, నాండు సమ్మతించిన యేండ్లు + .నేడె చనెనె? 

శే సత్యమొక్క-_టి దక్క యో + జగము వేటు, పూతగుణమున్నదని చెప్ప టూనునేమి? 

సత్యమున నుండి జాబ దు + ష్కృత్యమయగు(, గాని. వేతాండగునె నీవ + కాంచుమయ్య 

ఈ॥ ముదమున జనకుస' యానతి(, బదునాల్లేండ్లేను పనుల 4 వసియింపంగా 

సదమల మతివె యంతకు; వదలక నాయాజ్ఞ సీవు + వసుధం గొనుమా. 
వా 

'శ్రే॥ తండ్రి యపుడె కిరిటింబు(6 4 దాల్చు మన(6గ, నతని యాజ్ఞమీబి(గ జంకి + యనుమతించి 

నాడ నదియెంచి నావచ 4 నంబు దాట దగునె? పని వినుమింక జిం * తనమువలదు. 

వసిష్టుడు రాము సయోధ్యకు రమ్మని కోరుట 

ఉ॥ తేజిత స త్వశాలియగు + ధీరుండు రాఘవు( డిట్లు వల్క- వి 
ధ్రాజిత కీర్తిశాలి ప్రతి + భన్ భరతుండు వచింప6 బూన నం 

భోజభవాత్మజుం డనియె( + బూర్వ నిరూఢ పరాక్రమాఢ్యులొ 

రాజుల సచ్చరిత్రములు + శ్రద్ధను విన్మురియాట దీఖు(గన్. 

Gi తొల్లి వరాహమూ ర్హియయి 4 తోయజ  నేశుండు కోట పంట జా 

బిలి కలంక మటు కను 4+ పింప ధరన్ జలరాశి నుండి యు 

త్ఫుల్ల మనంబుతోడ జన + ముల్ పరితోషమునొంద నెత్తి నా 

డుల్హ సిత ప్రకాశమున + నొప్పుచు నెప్పటియట్ర యుండ (గన్. 

మ॥ విల యాంతంబున( బంచ భూతములు ని 4 ర్వీర్యంబులై. తేజముల్ 

పొలియన్ ద త్త్వము లెల్ల లీనమగుడున్ + భూతేశు,డౌ విషు వీ 

జలరాశిన్ సృజియించి యందు బహు వి శ్రాతిం గనంగోరి ని 

ర్మలమౌ మేటి వెలుంగు రూపమున ని 4 ద్రం జెందె మజాకుపె , 
టి (cn 

తే॥ ఉన్నతులగు వేల్పులకు( బీ + యూష మొస(గు, కడలి వంటి నలని మేను + గలుగువాని 
: ౧ 

నాభియందు పుట్టిన నలి 4 నంబు నుండి, యఖిల జగముల సృజియింప + నజుండుపుటె 
లు 

'తే॥ న రించి జగంబుల 4 నివ వ్వటిల్ల 6 జేయుచో. గల్లి దొలుత వి, శిష్ణమైన 

క్రైంమహైన్వ్యయ మందలి 4 చేదినీశ, వరులు నెల దప్పు వారలీ 4 వకు లేరు. 

శేn గతులుశా స్ర్రములిహ:ర 4 సుఖములొంద(, గజపుగురు(డె పోఘను(డు జ 4 గంబులందు 

తండ్రు లై దుగురం దని + తద్ జ్ఞా లండ్రు, నిక్క మిదియ( గుమారకః నీ వెలు(గవే? 

శే॥ సదమ లాత్ముక | యేను శా, స్రములు పెక్కు, లెలమి. నేర్చిన ఫలమునా 4 కెనయునట్లు 

నాదు పనుపు గాదనక వె; న్కకును వచ్చి, రాజ్య భారంబు పూనుము , రామభద్ర। 



అయోధ్యాకాం.డ'ము 

'జే॥ అట్లు పలికిన కలగురు " నరసిరామ, చంద్రుండీరీతి( బల్కు. నం + జలి ఘటించి 

సర్వశాస్తాంరవే శ్ర తలు", సద్దుణులరు, కలవె మీరెజుంగని ధర్మ + గతులు ధరణి? 

చ॥ అగుదురు గాక సద్గురువు * లౌదురుగాక విధాత సూనులే' 

యగుదురుగాక దై వతము 4 లౌదురుగాకయు( దల్లి దం ద్రులే 

యగుదురు గాక “సేత్యనుతు * లాడి తొజంగమి కడ్డు లాడుటల్ 

_తగునొకొ? మిమ్ముటో (టి: గుణ 4 ధన్యులకుం దలపోసి చూచినన్ ? 

ఉ॥ తల్లి విధించె జేయుమని + రండ్రియు ను త్తరు విచ్చియయ్యె బై 
జెల్లుదునంచు నియ్యకొని 6 -శీకమునన్ వహ్రీయింప కేగు నా 

ప్రల్తదు పుట్టుకం టెం. బడు 4 పాటుల మంచియు( జెడ్డ(గాన శే 

పొగు లంపటన్ దిరుగు + ముక్కడి కుక్క భవంబు మేలెకా?. 

చ॥ వేదుట, విధించు "పెద్దల య, ఖీస్పితముల్ నెజవేర్పు నంచు బెం. 

ఫొదవ (గ సమ్మతించితి స * మున్నత మానస మందు మీరలా 

పదపడి'* 'యిట్టు లాజ్జ యిిడు +'వారలు: నేనెది చేయు టొప్పగున్ 

(ద్రిదశ మునీం ద్రవంద్య! “యుప 4 దేశము చేయుడి ధర్మ 'సమ్మతిన్ . 

చ॥ అనుడు వసిష మౌని-యి(క + 'నాడంగ నెయ్యది లేదయంచు శం 

“కనుగొని యూరకుండె' నట€ + గెక సుతుండను నట్టులెన మే 

దిని 'పరిపాలనం 'జోలుపు + 'దిష్టము. చిత్తము గల్లు వారలే 

గొనకొని'యెలనీ; యితని. గూడి వనంబులనే చరించెదన్. 

శే॥ అన(గ న త్రణీ. వేలుపు + లది యెతీంగి, గుంపులై తమ్ము(డన్న ను + కొంచు( బోవ 

మన తలంపులు ' సఫలము *'నెనయ(జాల; వనుచు( జింతించి యిట్లని + రందటు విన, 

చ॥ వినుత గుణాఢ్యుందై న రఘు 4 వీరుడు రీరోత ( దండ్రి యాజ్ఞమై 

వనుల( జతుర్షశా బ్దము ' ల + వారణ రీతిగ నుండువా(డు స 

న్మనమున, గ క్ర పుత్త్రండు జ + నరబుల( (టోచుచు రాజ్య మేలువా? 

డినకుల వార్తి "సోములేకు + + నియ్యది యు త్రమ ధర్మమై తగున్. 

ఉ॥ దేవత లిట్లు పల్కు జగ తీ తనయా వరు(డంత 'నానుడుల్ 

త్రోవంగ' రాని వయ్య' మది దొడ్డగ యోచన సేయ వయ్య నే 

నీవని నుండు కాల "మది" * యెంత? పదంపడి వత్తు నయ్య స 

న్నీవిధి వే(డికొందు నని + యిచ్చ' (గహొంచెను తమ్ము ప హ స్తముల్.' 

చ॥ ఇటులను నన్నకయ్యనుజు. + డిట్రను నేమనువా(డ నిందు పై 

_ నటుఠె చతుర్ణశా బ్దముల + యమ్మజునా(డె పురంబు చేరగా 

దటుకున రమ్ము రాకయటు 4+ తప్పిన 'నీపదమాన సుమ్ము (ప్రో 

త్కటతర వహ్ని. జొచ్చి కడ +-గాంచేద' నాండె సురల్ నుతింప(గన్ 
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శే॥ అట్లు కపథంబు చేసి హృ + దబ్దమందు, 'నెగులు .విడిచెను భరతుండు. + పొగడుగుడిచె 

నడరు సత్కీర్తి రితనకంచి6 + దొడవుగాంగం గాంచు రామచంద్రుండు సమ్మ +. తించెనంత 

' చ॥ భరతుడు వేతొకం డరుదు + భావన చేసి మహాత్మ: పాదుకల్ 

స్టిరమతినిమ్ము త కత్రతిని 4 + ధిత్వము పూని ధరిత్రిం గాచి ప్రీ 

కరుణ గడింతు నన్న6 బద + కంజములం ధరియించు వాని ని 

ర్లరులకు నొందరాని స్టిర + సౌఖ్యము లిచ్చెడు వాని నిచ్చినన్ . 

ఉ॥ వారక బాష్పధార లొద + వం గల కన్నులతోడ ధూళి యొ 

పారిన మేనికోడ నమ 4 రాది సమక్షీస్త జనాళి దుఃఖ ని 

సారక రామ పాదుకల + సమ్మతి రత్న కిరీట లీలంజొ 

క్కారముగా ధరించి రఘు + కాంతుని వీడ్కొౌని యంత (గ్రమ్మఅన్. 

5॥ జననులు బంధులు పెద్దలు, మునులును సచివులును పొర ; ముఖ్యులు తక్కుం 

జనములు భరతుని వెంటనె, చనియెం జన లేక రామ 4 చంద్రు నెడయుచున్.. 

, ే॥ ధర్మశాస్త్ర వీరుండు భర 4 ద్వాజు(డేగె, మరలె నింగిని కూడిన + సురగణంబు. 
కూర్మిమి[తుండుగుహుడు వీ , డ్కలువడసి, భరతువెంటనె చనెదుఃఖ + భరతు (డగుచు 

వీ ఈపాదములె కదా + యింధ్రాది సురల కొ, పదవేళ నొదవెడు + పట్టుగొమలు 
ఈ యం(ఘులే కదా + శ్రేయంబు లొన( గూర్చు, పావనగంగకు( + బభ గృహము 

ఈచరణములెకా + యింద్రియ జేతలౌ, యతివర హృదయ గే + హముల దివెలు 

ఈపదములె కదా , యింతి యహల్య'పా, పంబుల మాన్న్చిన + వరుసవేది 

'తే॥ అనుచు భరతుండు తననింద. + కాదుకొనిన, పాదుకల మ స్తకంబున +. భ క్తి(దాల్చి 

గంగదా(టి పాడై చెడు + కాడు(బోలు, పురము సాకేతమును చొర ; బుద్దిగొ నక . 

|శొ॥ నందిగ్రామమునందు పాదుకల నా నందంబున న్నిల్పి తా 

. ముఖదుం బోలెనె రామసన్నిభ సుఖం + బుంబొంది రాజ్యంబు రా 

జేంద్రుల్ భ క్రినిగొల్వ మోదమున లో + కేకుల్ ప్రశంసింప స 

దృృందంబుల్ సుఖియింప నేలె భువన 4 (శ్రేయంబభు గేయంబుగాన్. 

ఉ॥ రాము(డు చిత్రకూటశిఖ + రంబున నుండెడి. జూత మం చయో 
ధ్యామనుజుల్ (ప్రియంబు మెయి( + దప్పక వచ్చుచు నెమ్మనంబు డో' 

లామతి సేయువారని త 4+ లంచుచు నచ్చటు వీడి దక్షిణా 

శాముఖు(డై యతండు చనె జానకితో ననుజన్ముతోడుతన్. 

అయోధ్యాకాండము సంపూర్ణము. 

(ఫ్రీ రామచం ద్రార్వణ మస్తు; 

ఓమ్. తత్. సత్. 

వవావాలుననిననననిష్టిమెననకానా నలుని. | 
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!. విరాధ వధ పటలము. (79) 
చ॥ మ నుజ విభుండు సత్త్వగుణ + మాన్యు(డు జీవ హృదంతరాత్మయై 

మననము సేయ( జేయ మహి + మం బొన౦గూర్చెడు వేదముల్ విరిం 
చనుడు( దపంబు సేసి కన. * జాలని సర్వ జగ(త్చభుండు మా 

మనమున కందువా6దె? పలు 4౪ మార్షములన్ గమనించి చూచినన్. 

ఊ॥॥ ము _త్రియముల్ కుదించి నటు 0 ముచ్చట ( గూర్చు స్మితంబు మోమునన్ 

హ తిన సీతతో యువకు 4 లాదట( జిత శరాసనంబులన్ 

జొ తిల( దాల్చి ప(త్రఫల ౪ శోభిత వాటి భవాట్దీ పారగుం 

డుత్తము( డై నయశత్రి వన 4 + మొప్పుగయ గాంచిరి. వారుముందటన్ . 

చ॥ గొనకొనీ భూమి భారము క 4 4 కుప్పుల నిల్చి వహించు మ త్రవా 

రణముల. బోలె వారు ముని 4 రాజు వనంబున( జొచ్చి ముప్పగన్ 

దునిమి (ప్రశాంతిమె( దపము 4 తొట్ట గం జేయు మునీం; ధ్రు( గాంచి వం 

దన మొనరించి నిల్వ( (బమ 4 దంబును పొందె నతండు పొంగుచున్. 

Gl బందుగు లెల్ల గీమునకు + వచ్చినచో గృహ మేధి సంతసం 

బందు విధాన నత్రి ముద + మంది కుమారకులార। మీర లి 

టబ్లొంద (గ దర్శనం బొస(గ + నొక్కట దేవతలున్ జగంబులున్ 

గొందుగ వచ్చి నట్రడ రె + బుణ్యు(డనై తి నటంచు మోది లెన్. 

ఉ॥ ఆతనితోడ నాండచట + నర్మిలిమై వసియించి సాధ్వియున్ _ 

బూత చరిత్ర యశత్రిముని + పుంగవు దేన్యనసూయ సీతకుం 

బ్రాతి నొసంగు గంధ ఫల 4+ వస్త సుభూషణరాజి( గొంచు రా 

మాతిలకంబు రా విబుధ + మాన్యులు దండక. జేరి రంతోటన్. 

| మదవారణంబులు 4+ పదునాలు నంత రం, డంతల సంఖ్య పం + చాననములు 

పదునాటు శరభముల్ 4 గుదిగా(గ గూర్చిన, ముమొన వాలు చే, + బూన్ని పట్టి 

జుంజుజు జేగుజలు + జొంపంపు6 దలవా(డు, విషగిరి నడచెనా + వెలయువా(డు 

క్రొమొగుల్ వసియించు + కొండలు కాల. ద్రొ, క్కుడు దూదివలె లేవ +, నడచువాండు 

! ద్రణము లట్లు (ప్రకాశించు * కనుల నుండి, మిడు(గుజులురాల రవి[క్రుంగ + మిన్ను వడ(క 

నవనియును దద్దణ్ల్ల మహాోబలిషు(, డైన యముని చేవయును కౌ + ర్భకంబు నొంద. 
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పీ! సింహసంఘము ప్రవే * శించి గర్డించెడు, (శ్రవణ కందరముల 6 (పక్క-లందు 

నెల్లదిశల విల, సిల్లెడు “మేరు శ ఖరములు పో,గుల + నొరయు చుండ 

మొగుభలసందునం * బొడనూపు నెట్టని, యాకస మోయన + నతిశయిల్లి 

నల్లచే దడిసిన 4 నల్లని కాయంబు, ్ వందన సిక్షమౌ 4 చందమొప్ప. 

తే॥ వీరులను తురంగమముల ,  వారణముల, నక 'దములను సింగంబుల ॥ వ్యాాఘముల ను 

చిక్కువాని- నెల్లను: కొండ + 'చిలవలందు, గూర్చు దండలు. కుత్తుక . + గొమరుషిగుల 

ఉ॥ కొండల బోలె శూఎుమున( 4 గుచ్చిన. య్మేనుంగులం గరంబులొం 

డొండుగ.. నంది యీయ(గ మ + హోన్నత్మ్శ పర్వత కందరంబు నా 

నుందెడి బాకినోట నొక +, యోరను ముడ్చి మెదించి (మింగుచున్ 

మెండగు' నాకటం దనివి + మేకొ నకుండెడు బొట్లపొట్టతో. 

Gi పన్నగరాజ రత్నముల 4 బంధురలీల( దొదింగి వానితో Cc 

ద్రైన్నన, రాహు పాశమున( 4 బట్టి దిగీశ విమాన పంక్కులజా 

(గ్రన్నన6 గూర్చి బుక్షముల( + గట్టిన మాలిక లోన గాములన్ 

మన్నన జేర్చి తాల్చు, జయ -+ సూలిక 'వక్షమునన్ రహింపంగన్. 
శ 

ఉ॥ సంజను వహ్ని. బోలి పరు + సం దయి, యెట్ల( దనంబు మీజు నా 

జంజుము 'వెండ్రుకల్ విరియ , శోభన వారణ కుంభమట్లు లు 

బృంజను భాలభాగమున 4 వాసవ సామజ .భాల పట్టమున్ 

రంజిలు పొన్ను పొన్ను రద 4 నంబులు చొక్కముగా వెలుంగ(గన్. 

శే॥ నలుపు మీజింగ( (గూర గు , ణంబుపొంగ, నలుక ( దగియున్న కొడిమెవి 4 సాగ్నులట్లు 

పొలయ( దామసమను నిరుల్ 4 పూంతగాంగం బూనికొనివచ్చు కలికాల + మోయనంగ. 

ఉ॥ చంపిన వే(గిచర్మములె., సన్నని వల్వగ దంతి చర్మముల్ 

జంపగు ను త్తరీయముగ( + జాలగు దిగ్గజ మ స్తము క్తముల్ 
పెంపగు నందుకంబులుగం + బెన్చీన లావగు కొండ "ిల్యలే 
సొంపగు కాసెగా(గ యిది * శూలము దాల్చి హరుండు నాందగన్. 

'తే॥ ఫణీ ఫణామణి ఖచిత కం * కణము లొప్పు, చేతులందున వలమురి 4 చింద మమర 

జేయు కడియంబులును దాల్చి 4 జీబులై న, మీసముల, గల్లువాసన + మిగుల ( గొలుపం 

శాక కై లాసంబును మేరు భూధరము ను 4 గ్రన్ఫూ ర రి( జెండ్లంబ లెన్ 

దూలందన్ను బలిష్ష పాదములతో 4 + దుర్వార వేగంబుతో 

వేలావేష్టిత భూతలంబు తనతో 4 + వెన్నంటి రా నాదితే 

'యాలోకంబుల నంతరంగముల న 0 ల్లాడించు రౌద౦ంబుతో . 
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Gi స్టూలములైై న భూతములు * చొక్కముగా నొక రూపమందెనన్ 

స్రోలిక్ర వాడు మేఘ రవ 4 ముంిదలపించు .నెలుంగు వా(డు గ 

ర్రాలసు( డిచ్చనిచ్చు 'నొక + లక్షయు నిర్వదియైదువేల నా 

గాలి బలంబు గల్గిన య + జాండ భయంకర దుష్ట కర్ము(డున్. 

చ బెడిదములై. న గుంపు మగ + పిడ్లుల( బోలిన క్రూరకృత్యముల్ , 
నడ పెడువా: డు కూళుడు చె + నంటి గ్నిరాధు(డు డాసి వృక్షముల్ 
బెడియుచు( బెల్లగిల్లం బృథి + వీ ధరముల్ వడి వీల రే(గి దుం. 
దుడుకున దొడ్ల విండ్రు గల + దోర్చులవీరుల( గాంచి కేరుచున్. 

ఉ॥ కోటల ( జూపుచున్ ఐిజపు + కొండ గుహందలె నోరువిష్పుచున్ 

మీజి'యదల్చి నిల్మనుచు * [మింగెడు పోలిక వచ్చి జెప్ప ల 

ట్రాలుచునంత లోన విక + చాంబుజ మందు వసించు హంసి వా 

ఫౌరు వహించు పీత (గొని + + చయ్యన వ్యోమ పదంబు ముట్ట!గన్ . 

మ॥ పురుష ఢ్రేవులు వాని( గాంచి మిగులం + బొల్పారు కోపంబుతో 

శరముల్ విండ్తను గూర్చి వెంట. జనుచున్ + జా వేండి యిమ్తేల రా 

జరుగంజూచెదు రాక్షసాధము! యెపే , చందాన నీవేగినన్ 

బరియల్ సేయక వీడ బోము నిలుమా 4 పందా! యనన్ దై త్యుండున్. 

మ॥ 'తొలి వేల్చిచ్చు వరంబుచేత నసువుల్ + [త్రుగింపలేరెవ్వరున్ 

బలిమిన్ ముజ్జగ మొక్కమై యెదిరి నన్ + భంగింప(గా లేదు నే 
నిల నేకైదువు లేకయే యెస(గ మా + యింతున్ సమస్తంబు మీ 

'కెలమిం బెట్టితి. |బ్రాణ. భిక చను(డెం + దే నీ చెల్లిన్వీడుచున్ . 

మ॥ అన (శ్రీరాముడు దంత కాంతు లొలయన్ * హోసంబు గావించి యీ 

దనుజుం డెన్న(డు పోరెజుంగ।డు భుజో , త్సాహంబు దర్పంబు నొ 

క్క నిమేషంబున నూజడిల్లి సమయుం + గాకంచు లోనెంచిని 

స్వన పూర్ణంబుగ నారి లాగుచు ధను + ష్షంకారముం జేయ(గన్. 

విరాధ యుద్దము 

శే॥ విరిసి యాధ్వని సాగర 4 వేష్టితంబు, కుధర భరితంబునైన యీ + కువలయంబు 

నమర నాగాది లోకంబు .*+ లదిగిమించి, యశనిపాత౦బు చందాన + నతిశ యిలె. 
ళం 

సీత శే॥ వంచక బివాల వదన గ +, హ్వారము నందు, చిక్కి తపియించు చిల్కనా6 + జెలంగు 

నిలను వదలి దె త్యుండు సుంత + చలితు( డగుచు, నంజనాద్రి. బోలినరాము + నడరితాంి 
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vi బేశాశాదుల యా(కలిం దనుప వి + .ద్విడ్భృంద కీలాలమున్ 

బేతః ప్రీతి నొసంగి వారి వినుతుల్ + చేకొంచు'నాదిత్య హృ 

ద్బీతిం గూర్చుచు బాడబానల శిఖా 4 దీవ్య(త్రభాయు క్త మె 

చేతం దాల్చిన శూలమున్ విసరె నా + శ్రీరాముపై నుద్దతిన్. 

ఉ॥ దిక్కులు దిక క్పతుల్ సురలు + దిక్కరులున్ భువనంబు సర్వమున్ 

దిక్కాటిీ వెక్కుసంపడ ను + దీరహలాహాల మటురాగ, స 
(30 యు 

మ్య క్కు.లె లమటు కన 4 కాచల దుటు వెలుంగు చాప మం 
= nn యా (ap) 

దొక్క- యలుంగు గూర్చి చెవి , యొంద(గ లాగుచు రాముడేయ(గన్. 

శే॥ అసుర కుల మెల నేండె పొం * గాతె నన(గం, ఐట పగలునక్ష(క్రముల్ + పడియెనన 6గ( 
ne) యి 

దుండ్లు తుండ్తయి గూలంపు(6 * దుంట లెల్ల, జువ్వలట్టుల( బబిచుచు( 4 జొచ్చెదిశల. 

చ॥ సురలకు మృత్యు హేతువగు + శూలము (త్రుంగుట6 జూచి రక్కసుం 

డురవడి( జేతులన్ మలల + నూడ్చి రఘూత్తము పైనవైవ న 
గిరులను వజ్ర సన్నిభ ని; కృంతన భలము లేసి (త్రుంప నా 
Ca ne) 

పరియలు వానిపై మరల! + బాజీ శరీరము నొవ్వ( జేయ(గన్. 

'శ్రే॥ దైత్యుండంతట నొక మహో 4 తరువు వెటికి, విజ్ఞు లెవ్వని త్ర _త్త్వంబు 4 వేడ్క_(గాం(త్రు 

ధర్మముద్ద రింప(గ నేడు + ధరకు దిగియె, ప్రణవ మం క్రార్హ మెవ్య(డో + రామునేసె. 

కళ వీరుడు రాముడు నాలుగు *-నారసముల దాని(ద్రుంచి 4 నాటించిను నా 

తొలు శిత శరము లసురుని, పేరురమున చాహువులను + భీకర లీలన్. 

'తే॥ కంటకములు వేధింప ముం 4 గాళ్ల తోడ(, దీయనెంచి సంకటపడి 4 దేహమును వి 

దిర్చికొను నేదువ లె దన్ను + దివిరినొంచు, ములుకులూడ మేనినివాండు 4 ముడిచి వీడ్చె. 

ఉ॥ నిప్పుల వంటి ముల్కులవ 4 సీవిభు(దేయ6గ నవ్వి మేనిపై ( 

గప్పక దూజీ దూయుటయు. + గష్ట విచేష్టితుండైన కూళయున్ 
గుష్పున మేనినుండి వడి 4 (గొచ్చిన గంటుల ర క్రధారలన్ 

దొష్పగ. దో (గి సత్త్వమును + (తుంగ6గ6 దెల్వి నళించి నిల్వ (గన్. 

చ॥ పిడికిటి పోరునందు బహు + విశ్రుత వీరులు రాములక్ష్మణుల్ 
చెడని వరంబు గొన్నబల + శీలి యితండు శరాళిచేత( జా 

వడు మరలన్ రణంబునకు * వచ్చు నటంచు నరాజిధూసి కే 
లెడయం6గ( ద్రుంతమంచు 4 నసురేశు భుజంబుల నెక_నాత (డున్ . 

'జే॥ పొంగిపాజెడు శోణిత 4 పూరమొప్ప, సుంత దెలిసి భుజంబుల + శూరవరుల 

నొక్కినడక పదింతలు 4 మిక్కుటముగ, గగన వీథిని పజచె న 4 గ్గలిక మెలయ. 
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శే॥ కనక గిరి. జొట్టు చంద్ర భా 4 స్క_రుల(బోలి, 

రక్త కాయంబు "తోడను + ర్వడి గదించి, దిరిగె గిరగిర శరధి మం + దరము మాడ్కి-. 

ఉ॥ దింగరు చాయ వా(డసిత 4 వారిద వర్తము వాండు బాహులన్ 

రంగరుచుండ మింటికింద్వ 4 రన్ నెగయంజను సో(క్షచూడ (గా 

సంగడి నన్న లం గొనుచు. + జయ్యన మింటికి నేగు పాడి రూ 

పుంగొని యొప్పు పకీకుల + పుంగవు6 దార్యుని బోలె న త్తలీన్. 

క కరుణా కరుడగు తనపతి సురరిపుచే బడ(గ్గ్యసీత * సుడి వడి హంసన్ 

దొర(గిన హంసిం.బళెవా, డొరసన సుమవల్లి దోనె 4 నుర్వర (వబాలెన్, 

శ్రే పదముపడి లేచి వేతొండు 4 పలుక. డోంవ, కునికి నడు మసియాడనా + -దనుజునంటి 

చనుచు దల్సి బె నోలిన దయా 4 గుణుల వీడి, తన్ను భక్షీంపుమని సీత 4+ ధరణింగూలె. 

శే॥ సనవి పలుకులు తడందిడ, గ్ (బాణములును, వాడ. చేష్ట దక్కిన సీత 4 పగిది యెటీ(గి 

యన్న. గను(గొని లక్కుణు6 4 డార్యః దేవి, పతితపింప సిట్లుండుట + పాడియె? యన. 5 gf 

చ॥ జరుగ(గ( దగత్రోవ యిటు 4 సాగుట మేలె యటంచు నెంచితిన్ 

దొరకొని వీని. జంపుటది * దొడయె? యంచు హాసించి రాఘవుం 

డురుతర పాదఘాతమున 4 నుర్వరం గూలంగ6 దాంప వాడు పెం 

దరువు '(ప్రభంజనాహతికి 4 ధారిణి. గూలిన పోల్కి. గూలుచున్. 

చ॥ ధరంబడి రోంజుచుండ6 గని 4 దైత్యుని రాజకుమారు లిద్ర గ 

ద్దురతర బాహుమూలముల( + (ద్రుంచుచు( దూ6క విరాధు( డుగు(డై 

యురవడి సూర్యచంద్రుల స; ముద్దతి (ముంగ(గ వచ్చు రాహు వ 

ట్లిరవుగ రామలక్ష్మణుల 4 నెత్తుగడం గబళింప వచ్చుడున్ . 

చ॥ వ్రణముల నుండి యోడిగిలు + ర్త కము పె పయి వృద్దినొ ంద దు 

రుణు(డగు ద్ త్యు (ప్రాణములు 4 "కుంగమి రాము డెడంద నెంచి ల 

క్షణుంగని గుంట ద్రవ్వము ని + శాచరు6 బూడ్చుట యు క్రమన్న స 

దుణయుతు( డొక్కా పల్లమును + (కొచ్చెను దాణబలంబునన్ వడిన్ 

చ॥ నదుల జలంబునందు జత 4 నంబున దోషిని పాచిత ౦బుకై 

వదలక ముంచునట్లు ర. 4 వర్యు డు త్ర తోవ6గరాని దొడ యం 

గడల? దొలంచు భ క్త జన + కామద మైన పదంబుతోడ నా 

చుదయుతు(డ్డె న రకి్మసు(డు ౪4 మంగ(గ బల్హమునందు త్ర తోవ (గన్ 

చ॥ తొలుతను (బ్రహ్మమె నెగడి + దొడ యజాండము సృషిచేసి యం 
దుల వడి దానొకడుంగను 4 తో(చిన రాముని కాలి ఠా6కుచే 

ha 

యిరువురొప్పారన సురయం ‘ దిరమ 
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నలఘు(డు సో(కు పూర్వముల + కాధిపు( డిచ్చినే కాపళ క్తిచే( 

గలిగిన "ఘోరరూసమును 4 (గిక్కు-నే వీడి గమించె మింటికిన్. 

శే॥ ఎగిరి గంధర్వు(డై నిల్చి , యింద్రియముల, విషయములకు వశంబయి + వీ(గుబుద్ది 

మాట సుజానియె భ కి + మనను నందు, గలుగ రాఘవు వినుతించె + గారవమున. 
జో ల హె 

విరాధు(డు రాముని వనుతించుట 

చ॥ (కుతుల నుతించు నీదగు వి శుద్ద పదంబులు సర్వలోక సం 

గతములు గాగ వ్యాపి పిగొన( +౪ గా గడ మంగము లెట్ట వ్యాప్తి పివో? 

రతనపు( డెంకి యందున. డి + రంబుగ. గాక యొకండొకంటితో 

నతుకని పంచ భూతముల + యందును నిల్చిన నిన్ భరించునే? 

మ॥ గజనాథుండు జల(గ్రహ (గ్రహణ దుః + ఖంబంది కేలె త్రియో. 

త్రిజగద్వంద్య ముకుంద! దేవ! శరణా + ర్రింజూడవే 'ప్రోవవే 

భుజగారీ శ్వర తల! యంచు. విలువం 4 బూర్హాను 'కం౦పామతికా 

నిజ సంశీలత దంతి. గాచితివి ని రి ద్రాప్ర మేయాకృతీః 

. 'ే॥ ఇహపరంబులు గన నడు + నెడను నిలిచి, సిర కృపాకటాతంపు వీ 4 చికల(బరపు 

_ దేవః సీవొకో? ధర్మసు 4 స్థితిని మనుప, నొంటరిగ గాలిపడగ నా + నొలయుచుంటి, 

ఉ॥ పుటుట గిట్లు టాటలుగ( 4 బూన్చిన దేవ+ విరాగ పూరుషుల్ 

ఇృట్టిన చారి పూర్వగతి + పోవునె! తక్కినవారి కై వడిన్ 
బుట్లుదురేమి? తొల్లి తమ 4 పొందిన సంస్థితి బొందు ట(బ్రమే? 

యిట్లలమైన సద్యశము + నెల్లెడ నించిన రాఘవేశ్వరా! 

చ॥ భయమును కూర్చునట్టి భవ + వారిధి దాంట6గ నార యంబుగా 

నయగతి( బూను సర్వమత + నాయకులట్టి మశాధి దేవతల్ 

నియమిత త _త్వరూపివయి 4 నీవు జగంబుల నుల్లసిల్ల నే 

జయ మహిమంబు లొందుదురు? + సల్పున దెయ్యది? 'రాఘవేశ్వరా। 

తే॥ (బ్రహ్మ మొదలుగ నెల్ల ని * రర వరులకు(, దక్కు ప్రాణులకు మొదలి + తండ్రివీవ 
యెనచో లోక ధర్మంబు + ననుసరించి, కాంచి పెంజెడు తలిగా( 4 (గ్రాలు "బవరో? 
ర న లో ౧ 

ఉ॥ నీవె పరాపరంబు, గతి 4 సీవె, సమస్త మహాండ జాలముల్ 

నీవె, చరా చరంబులును 4 నీవె, విచారణ చేయం దేటుటల్ 
నీవె, మతంబు లన్నియును + నీ చరణావధులే, యిపేల మా 
యావిధి ( గడ సయ వల + పా? మటి దొంగ విధంబు లేలొకో। 
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ఊ॥ రానరుదై న వానిక్రియం + (గ్రాలుచు వచ్చు మహేశ! -ధేనువుం 

గానని దూడ వత్సమును * కానని గోవును లేవు; లోకజా 

లానకు( దలి సీవయిన * లాలిత రీతి నెబుంగు దెల్లయున్ 

గానగం జాల దీ జగము + గాంచిన తల్లి నిదేమి మాయయో? 

చ॥, జనములు పెక్కు. దై వముల + సన్నుతి సేయ(గ నిచ్చగింతు రె 

నను నినుగాక యన్యమగు 4 నాయక దై నము గల్లునంట స 

జనుల కనర్హ మౌ; కమల + జ త్రిపురాంతక నిర్ణరావనల్ 

/ వినుతి యొన నర్తు నిన్నెయని 4 విజ సమూహ మెజుంగ కున్న దే? 

శ్రీనివాస। రమేళ! ని + ర్లిద్ర! జగతి(, బలుమతముల దైవములు ద్వం + ద్వముల(దగులు 
వారివ లె. దపించు; ని 4 ర్ర్వంద్వు6డై న, యీవు నీద్రింప కీవేష 4 మేలకోంటి?. 

మోయుచున్నా(డ వహివయి భూవరాంగి, నెత్తుచుంటివి పోత్రివై + యెలమితోడ 

గుక్క-గొందు వొక్కొకపరి + కొలుచుచుందు, విద్ది శ్రీదేవి యెజింగిన + నెరియకున్నె?. 

నీవు పుట్టించు జీవులు + నిజము నెజి6౧, కొజల దానిచే నీకింత 4+ కొదువ పడునె? 

ర్వునకు నిచ్చు భిక్షచే + శంకవిడిన, వారు మర్యు లమర్ఫ్యుల్ + ప్పటికి గలడో. 

మ॥ భువనోద్దారణ: హంసవై నిగమముల్ + బోధించి త ([బహ్మా క 

య్యవి స్ "కవ్వరు మున్ను నేర్చి? రలవా + రంతంజు పాటించిరే? 

భువి జీవాత్మల వేఅయై యొకటియై +, పొంకంబుగా నుండు సం 

భవ మవ్వానిని వీడియో? విడక యో? + భావింప, నేమాయయో?. 

చః అసదృశమూ ర్తి! నీవు తొలి 4 నాదట( బండ్రిన పాలవెల్లి ( బా 

ప సకిన మంచము న్విడిచి + పాపుని దాసుని గాచుకై కృపా 

రసము వహించి వచ్చి తమ + రన్ భవసాగర మీంద6(గంటి నిం 

ఫొస(గు భవత్పదాబ్ద మహి + మోన్నతి నేమని సంస్తుతింతునో | 

ఇటు వినుతించు నతని సీ + కేశుండరసి, యిట్టి జన్మంబు రా([గత + మేమి తెలుపు 
౧ 

ఏనుడు నాత(డసత్య జీ + వనము తొలంగ, జ్ఞానమొస(గు పదాంక! నా + చరిత వినుదె? 

అలక వాసిని తుంబురు( * డనెడు వాడ, రంభ నాట్యగానంబు లా, రంగ గాంచి 

'లచి కలియుటచే శ్రీదు + వలన నాకు, నిట్టిజన్మంబు సిద్ధించె * నేమి సెప్ప? 

కొడ (గి జ్ఞాన్గంబు మొదలంట( 4 దుడిచివై చు, కామరుజ నన్ను వెన్నంట( + గలుగుకతన 

రుణ. మాని కుబేరుండు + కఠిన దె దైత్య, , రూపి వగుమని తిట్ల నీ + రూపువచ్చె 

1 శాపము కి తెలుప(గ, దే శంకరమిత్ర: యంచునే , వేడ భవత్ 

ఏశల పద తాడనమున, నీశాపము దీజునంచు 4 గెటి(గించె దయన్. 
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కః స్వర్షపదం బెల్లెడల న, సర్గళ గలి( దిరిగి వేయు + 'నరహంతకు(డై 

దుర్గము(డై దానవకుల, మార్లు! డగు కిరింజునళకు( గు + మారుడ నై తిన్. 

కః మంచియు( జెడుగు నెటింగెడు. నంచిత మతిలేక చెడుగె 4 యార్తించితి గా. 

న్సించిన (ప్రాణుల వీడక, వంచి విటిచి పొట్ట బెట్టు * పంచనకతనన్ . 

తే॥ నన్ను సద్మతికిం ద్రిష్ప + నున్ననాదు. పూర్వకృత పు పుజ్యుమున నిటు * పొగడ (దగిన 

సిగమని శ్రేజిగల పద + నీరజముల., బొంది కేజితి నెప్పటి + పొలుపుగొంటి. 

శే॥ నన్ను క్రుంగించు పాప గ + ణంబులడ(చు, నిన్ను వెడ(గనై నేచేయు + నేరములను 

మన్నన యొనర్చి (పోవు స, న్మాన్యః యనుచు(, (గన్న సెలవంది దిచ్చు మొ 4 గంబునొ 

“ఈే॥ సాధువుల బాధ సేయు వి 4 రాధు( డీల్లె, ననుచు నలరిన విమలాంగి + జనకజాత 6 

గూడి వేడుక వనముల. + బాడుచుండు, పక్షీ రుతముల వినుచు న + వ్వారుచనిరి. 

"శే! కాలు బోలు శరొంబులు + కరములందు, గలుగు రామ లక్ష్మణులు నాం * డెలమి మిగుల 

'వేదములె రూపునొందిన + విధిని వెలయు, మునుల వనముల మసలిరి + ముదితతోడ.. 

2. శరభంగ ముక్తి పటలము. (44) 
5॥ ఆ రాత్రి వికచ సుకులత, సౌరుగల మహీజ తోడ 4 పౌఖ్యంబుగ న 

య్యారామమందు కడపి శు, భారంభకులు శరభంగు + నరయ౭గ౮6 జనుడున్. 

క॥ సునిశిత “రసంపన్నులు* ఘను లవటికి 6 జేరునంత( 4+ గలువల దొర పు 

ట్రిన ముడు(గని తమ్ముల( టో, ల్క-ను లొక చెయి గలుగు ప్రోడ + గాన(గనయ్యె జా. 

క॥ తెలిపిట్ల నడకగల వే, ల్చుల చెలువలు దాల్చినట్టి * + భూషణకాంతుల్ 

మిలమిల మని మిన్నున మెటు, పులు మెజయ(గ* వాని నడుమ: 4 బొలుపుగొలుపుచున్ 

చ॥ పెలుచగు నీల దేహమున + వేల్పు పడంతుల యాస్య పద్మ కో 

మల వన చారులౌనయన 4 మంజుల భృంగ నహ (్రకంబుతో 

గలహా నుభాశిదే మహతి 4 కమ నిసాద మధుద్రవంబుని 

మ్ముల( జవిచూచుచుండు (శ్రుతి + వుష్పలిహంబులతో ముదంబుతో 

తే॥ శాస్త్ర సమ్మతముగ( (గగ్రతు + శత మొనర్చి, నటి మేటరి; మూర్తిత + యంబుదక్క- 
దక్కు వేల్చుల మకుటము + ల్లా(కు నట్టి, గండ పెండరములు కాళ్ళ( + గలుగు వాండు. 

తే॥ జలజవాసిని( బోలిన శచిని గూడి, ముమ్మదంబుల చౌదంతి + నెమ్మినెక్కి 

వెండి కొండపై నగజతో 4 వేడ్కనుండు, లోకనాథుని శంభుని + జోక నెనసి. 

'తే॥ ఏమ కలిగి వ్యర్థంబని + యెంచి విధు(డు, బిడియ పడి కాంతి హీ నుడ 4 వెల్ల బాణ 

స్వర్గ మే గొడుగయి తన 4 పైన నిలుచు, డంబు పంబు శ్వేతాతప 6 'కృంబుతోడ. 
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| దిక్క-రుల మదమను బంక6.4 జిక్క( జుట్టి, బవరముల: యందు ధృతిచెడి + బడల్ పా యు 
నసురవరుల కీ ర్తులంబిట్టి థి. యంటంగట్టి, . నట్టులున్న వింజామర , లండ బెరయ. 

౪ అరుణ కిరణుండు నిల్చిన + యట్టులున్న, మేటి బొమ్మి డీకము.తల + మెజయువాంర్రు 
,కొస్తుభంబు కైవడిని ప కాళ మమరు, రత్న హోరంబు తొమ్మున( 4 (గ్రాలువాండు 

| భాను సంకాశ. రంజిత * వ(జ్రఖచిత , కవచ మవయవంబుల మీద * గలుగువా.డు 

విజయలక్ష్మీ మందస్మిత + విధము దోయు, హార కేయూర భుజములొ , +, ప్పారువాండు 

| లెక్కలేక రత్నంటులు 4 చెక్కినట, నగల జగియెల్ల నొక్క-టె + నెగడి చిత్ర 
ఫక్కి- 'వెలు(గంగ నింద్రచా ౪ వం తోడి, 'మొగులుకుప్పనా (దగి డాలు + మునుమువా.డు. 

11 సకలజగముల( బరవు వా + సనలు గలుగు, మధువు చీందెడు క్రొవ్విరి +, మాలవాడు 
మీల' గెలిచిన వేలుపు మెజు(గు( టోండ్ల,. కనుల, బోలిన ఖడ్లంబు + గలుగువా(డు, 

11 భువన కంటకు(డగు పది ౪ మోము లతని,.మీ(ద 'వైవంగ వరిముక్క_ + మేరయేని 

మొక్కు వోవక కాంతియు( 4 బొలియకుండు, "వవిని చేపట్టు నింద్రుండు 4 పజ్జనిలిచె. 

| ఉరు తపోధను. డెదురేగి + యుపచరించి, వచ్చుపనియేమి యన వజి 4 పలికెనిట్లు 

సీ తపంబును మెచ్చి య + బ్రాతభవు (డు, తోడి .తెమ్మన వచ్చితి. + దోడశమ్ము,. 

fr స్రష్ట మీకిచ్చె నాతని + సత్యలోక, మీరు వేంచేయ ధాతయు , + నెదురువచ్చు 

శ్రేష్ట లోకంబనుచు దాని. జెప్పవలెనె! యీర లెబు(గరే యన నాత. + డిటులనియె, 

॥ కదల(జాలని బొమ్మల + కరణినుండి, చెడెడు సత్యలోకంబు నే. + జేరంగలనె? 

బాఢ తపమూని పెక్కు. క + ల్చములు గడచె, నీ వెజుంగవె? యల్పంబు 4 నిచ్చగింప. 

॥॥ ఇట్టి వా ర్త సీవును వచి * యింప( దగునె?, (బహ్మలోకంబు పడసియ + ఫలమగలడె 

బహుళ భాషల (కేల? త 4 పః ఫలమ్ము, వొందు కాలంబు డగణి + భువనవంద్యః 
= మ. 

it సుస్టిరంబయి నిలుకడ 4 చొప్పు చెడక, “పెరు(గక. నశింపక గుణము + వేజుపడ 

సకల భూతముల్ నశియింప + సమయకుండు, మోక్ష పదవిని నేనిప్పు 4 క. 

రామలక్ష్మణులు శరభంగుని చూడవచ్చుట 

i ఇట్లు శరభంగ ముని వచి * యించు నెడను,' దృఢధనుర్హరులటవచ్చి + యొదుట.౧గలుగు 

కలకలంబును విని యేమి 4. కత మొయనుచుం దమ మనంబుల యోచించి + డాసి కాంచి 

it బలిత మై వ జ ఖచిత సం + బములు వెలయు, నాల్లు రదనముల్ గల సిత 4 నాగము గని 

యింద్రు డిమ్మునీం(ద్రుని గన  నేగు దెంచి, యుండున ని మదిందలపోసి + యుత్స్పహించి 

' హరిణాక్షీని తమ్ముని ముని, వరు నాశ్రమ వనముబయట +'వదలి యొకండే 

హారివ లె వృషభమువ లె రఘు, వరు(డట కరుదెంచె 'వర.-త*ః' 'శస్విం గాంచన్ 
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ళ॥ సురలోక నాయకుండీ, ధరనాలుగు వేదములకు + దథ్య ఫలంబౌ. 

వరమూ ర్తి రామభాస్కరు(, బరు(గాంచె సహ (స్త్రనయన + పద్మము లలరన్. 

శేష రాంచి మదినొచ్చుకొని తన్ను + గాచునతని, బ్రహ్మవిద్వరులకు నధి 4 పతియునై న, 

రాము నత తంబుమొక్కు- భి, రంబుతోడ, భుజములను వంచి సాష్టాంగ + ముగ నెజంగె, 

సీ; జయశేతనంచె త్తి, శ శ్రులం బరిమార్చి, వేదార్థముల నేర్చి + విశద ఫణీతి 

సద్ధర్మమును సదా; సన్మార్గమున 6 ద్రిప్పి, సంపదనొస (గి మో + కంబు నిచ్చి 

శరోణాగతులకు వ + జ కవచ మయ్యును, ప్రాణంబులయ్యు( + దఫంబు నయ్యు 

నయనంబులయ్యు సు 4 జ్ఞానంబు నయ్యు వే, రృడక రక్షించు థ్రీ + రాము: జూచి 

శే॥ యధిక సమ్మోద భరమున + నవళుండగుచు, మనసుకర(గం బజనునిల్చి + మఘవుండంత 

నేమి తెలియని కరణి దా + నెణి(గినంత, తెలియం బలుకుచు నిట్లుస్తు + తింప(దొడ (గె 

ఇంద్రుండు (శ్రీరాముని స్తుతించుట. 

సీ! ఎల్లవ స్తువులందు 4 నేకరూపంబంది, యంటి యంటకయుండు + నాత రూపః 

విస్సంగ నియత ముని (పవరాధార। వేదాంత విధ్యా వి * వే = జ్య! 

కరుణాసము ద్ర! ర + క్షణకార్యనిర్నిద్రః, తల్లియు నీవ మా + తండ్రి వీన ! 
దాసులమగు మేము ౪ + దైత్యులచే బడ, రానీ పాటులు పడి + దీనులమయి 

తే॥ త్వత్పదంబుల,జేరి కా + పాడవే(డ, నాండొసంగిన యభయంబు + నేండుపూర్తి 
సేయ నిట్లులేతెంచిన, చిన్మయు(డవు, నీపదాబ్దాత ముల భువి + నీతినొందె. 

సీ॥ శీరసాగర శయ నా! రమాలోల! నీ, కెవరు మిత్రులు? శత్రు + లెవరు? రేయి 
'యెయ్యది? పగలెది? + యెందు గలవు బాల్య, తారుజ్యవార్షక్య + దశలు నీకు 

నెదియాది? యెదిమధ్య? + మెదియంత , మగు(గాంచ? లింగవచన నామ + లీలగలదె? 

ముంచేది? వెనుకేది? + సందేది? యెడమేది? * పొందేది? యెడయేది? చంద మేది? 

తే॥ అట్టి నీవిట్లు పురుష మో + హను(డవగుచు(, జేత( గోదండమూని మా + చేతములును 
నొవ్వనడవకుండిన నీకు ౪ నెవ్వగలదె?, చిత రంజన। మటు మేలు 4+ చెంద (గలవె? 

సీ॥ నీనాభింటొడమిన + నీరజోదృవుడు వి, లయ కాలముల నెల్ల + లలితరీతి( 
గొలత కట్లగ (జేసి 4 పలుకల్పకాలముల్ , గొలిచిన (దు (గని | గుణగణాధ్య! 

మున్ను మేదినికుంభ + ముగ నీరుపెరుంగుగా, మందరగిరి తరి + (మ్రానుగాంగ 
సహస స్త పద్మంబు , లోహటింపక నొవ్య(, జిలికి పీయూషంబు 4 చిక్కు_ద నుక 

తే॥ దాసీ మాకు మాతశ్రామొసంగి + చె దై త్యవరుల. మోసగించితి పలపక్ష + మాస(జేసి 

దాసులము మేము వారు కా 4 త్రవులె పీకు?. ధక్మవె రంబు నడ(గింరు + తల(పుగాక 
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చ॥ మొదట నొకండవై పిదప + మొ త్తమవై తుది నొక్కటొ లస 

త్పదః గుణత త్త్వభూజ నవ + పల్లవ। మావెత - దీర్చునాయకా। 
కదియుచు సజ్ఞనావళుల( + గాచెదు దువ్పుల(గోవగింతు; దు 

రద మొనరించు దుష్కృతియు + మాయురెః నీదగు నృష్టియే కదా: 

శా మాయా వేష్టితత త్త్వమా: జనము నీ; మాయన్ . బభిన్నింప సి 

చే యధ్యాత్య్మో వటంణు( గాదనుచు ను; య్యేలాడు డెందంబులన్ 

నీయాధిక[ము సన్మునుల్ భృగునిచే + నిక్క_ంబుగా( జూచు చో 

సీయోగ్యత్వ మెలర్చ (చేసితి జగ + న్నిర్మాత వంచేర్చ్పడన్. 

శే॥ ఇట్లుబహుభంగులను నుతి + యించి యింద్రు( డచటిమునికగు భాగ్యంబు + నరసియంత 

వర మునీం1దుని యానతి + వడసితాను, వచ్చుదారిని మరలి ది , వంబుచేరె. 

క॥ తరలిన యింద్రుని మది బుషి, వరుడు దెలిసిరాముకడకు + వచ్చిన నతండ 
ప్పరమ ముసీంద్రుని పదముల, కెర(గ-ముదకువులు పులక +, లెగయ(గ నత డున్. 

క॥ సుకముగ వర్ణిలుమని జా. నకితో లక్షుణుని రమ్మ + నన్ వారలు కౌ 
' తుకమున వచ్చిరి రాముడు, స్వకీయ పూర్వ సుఖ నిభ శు, భంబులం దేలెన్. 

క॥ రాముడు సీతయు లక్ష్మణు(, డామాపమ్ముని వచించు + న్యాయము లెలున్ 
. . శి న ఈం 

(బ్రీమమున వినుచు(6 గడపిరి, ధామం డుదయించు దనుక. 4 (బ్రమదాలసులై . 

శే॥ పరవి యుజవగు కాంతుల. + బర(గు భాను, డొక్కటిగ నల్లుకొని యున్న + దిక్కూడుంగ 

మందుకరముల నాతప + మను నరాస( గొని తమంబను తీ(గల( + గోసివై చె. 

ళరభంగుండగ్నిం (బ వేశించి శాశ్వ్య తపదంబు నొందుట. 

శే॥ త త్వవిజాని; శరభంగ + తాపసేంద్రు(, డతని యెదుట నగ్నిని చొర + నాత్మ నిశ్చ 
ఎకు లః 

యించి విధ్యు కముగ వహ్ని + యేర్చు(డింక, నాకు సెలవిండనుచు( దన్మ + నంబునల్పె 

ఉ॥ చాప విశారదుం డపుడు + శాస్ర్రవిశారదు (గాంచి పల్కునో 

తాపసచంద్ర। మీరిట ము + దంబున( జేసెడు కార్యమేది? మా 

కోపిక6 దెల్బుండన్న నత( + డొయ్యన నిట్రను రామచంద్రః నే 

దీపిత వహ్ని(జొచ్చి ముగి + తిం గొననెంచితి నాం గృపాళుండున్ . 

'తే॥ కాప'సేంద్ర। నేవచ్చిన + తరుణ మందె, చేయుపేల* శో కుమార 4+ సింహుంగాంచి 

మారజితు(డె న తపసి రో 4+ మములు నిక్క, నిట్టలంపు మోదంబున + నిట్టులనియె. 
Cn 

శే॥ విజయ శీల! నేనిచ్చట + వేవిధముల(, దపము సేయుచునుంటి నీ + దర్శనంబు 

గలుగునను నమ్మక ౦బుతో + గలిగె నేడు, ద్యంద్వములునశియించెనే ( + దల(తుము క్రీ. 
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శే॥ నిన్న మాపున వేల్పు 'మ + -న్నీ(డు వచ్చి," బ్రహ్మమీకిచ్చె దన సత్య + పదము రండ 

నంగ, బరమపదంబు నొం ఒదంగ( గోరి; యచటి కేగక' నిలిచితి 4 నయ్యః యనుచు, 

చ॥ మనసునకున్ వచస్సులకు 4 + .మానితనైై గమ శాస్త్రవి పాళికిన్ 

దనర(గ నందకుండు పర 4+ త త్త్వము( గాంచిన మౌనిచంద్రు. డిం 

పున గరుణింపుమంచు(దన + 'పొల్తుకతో: ననలంబు(జోచ్చి తౌ 

ననుపమ మోక్షభాగ్యరమ 4 న౦దె జనంబు వెజంగు పొంద(గన్. 

ఉ॥ ధావియెబుంగు పంకజ భ +వ ప్రభృతి (్రిదశాలిచేత వి 
జ్ఞాపలిచే మమత్వము న + హంకృతి పూర్తి రిగ నుజ్జగించి ద్వం 

ద్వావధి వీడి చేరందగు * నట్టి మహాపదమున్. భజించె న 

ప్పావని త త్వవేత్త శర 4 'భంగుండు పెన్నిధి రాము సన్నిధిన్ . 

మ॥ ఒకచోనాడిన ' 'యాటవస్తువుల( దా + నుత్సరగ మందుంచు బా 
లిక పోల్కి_న్ సక లాండ జాలముల నో , లిం గర్భముం' జేర్చున 

య్యకలం కేశుని నామ సంస్మరణ పు, ణ్యంబెన్న(గాదన్న, నౌ 

యకు (శ్రీరామునె గొంఛువారు కను భా + గ్యంబద్ది సామాన్య మే? 

8. అగ స్య పటలము. (59) 
. అణాల తి 

'శ్రే॥ ఆట్లుశరభంగు(డంతం౦బు * నంద(గాంచు, కతన వ్యాకులత ( బొంది + ఘనగభఖీరు * 

లతని, యాశ్రమస్థలి వీడి + యవలిశేగి, రవనిజం గూడి విసుంగుతో 4 నాదతోడ. 

శఈ॥ వనములు వృకంబులు దు, లును గిరులును కొండచతియ + లును మనమలరన్ 

గనుచు( గుసిగుంపు వడయక, చని రమ్మువ్వురును దా(టి + సమ్మదలీలన్. 

'తే॥ నలువమనుమలు వాలభి 4 ల్యులునుమౌన, యుతులు బోడలుజటిలులు + యతివరులును 

దండకారణ్య వాసు లౌ + తప సులెల్ల, ముదమునంది రాముని గన + నెదురుకొనిరి. 

శ॥ క్రూరగుణుల రాకాసుల, పోరుపడ (గ లేక క్రుంగి » పొనుంగు పడిన య 

వ్వారలు రాము(గనిరి జల, ధారల' గనినట్టిమ్లాన 4 తరువుల బోలెన్. 

క॥ 'పెలుకుటి రాకాసుల పే, రులు తోడ(బడ( బలికి దుఃఖ + రోగులయిన మౌ 

నులు మండు నడవి వెలువడి, తలి( గను్రేపుల విధాన( + దనిసి రెడ(దలన్. 

డ॥,రాక్షసులు. సేయు బాధ5, మోక్షము గనలేక కుందు + మునివరు లబ్దిన్ 

రషింప.నౌక రా నుప, లక్షించిన పగిది. గని తొ + లంచిరి కల(కన్. 

కళ తమ తపమే పండయి'గా, రమున నెదురు వచ్చు పగిది. రాము(డురా మో 
దమున. మునులు భవ కారా, విము కి గను యోగులటు 4 విలసిలిరటన్. 

టీ Poe! ‘౧ 



ఆర 'ణ్య -కా "6 డ ము, 

క॥ కోరిన వారికి. గోరిన... కోరికలిడు తపము నూని + గురుకాంతుణ"నా 

కారణమున .రాకాసుల, పోరుపడగ లేక కష్ట , ములం బడి 'రోర్మిన్. 

క్ర॥ లేచిరి వచ్చిరి మేఘము, పూచిన నన(బోలు రాఘ. వుని డాసి రతం 

డేచిన భక్తిని మొక్కిన, నోచిన ఫలమొంద వరుస + నొడివిరి జయముల్ 

శే॥ వారి గొనిపోయి చక్కని + పర్ణశాల, యొసంగి యోతిథ్య వి మిడి తమ + యునికి కేగి . 

యవల సోకుల లన సంభవము న, తొందరల దొంతరల( దెల్చ( + దొడరి చనిరి 

ఆ|| నచ్చు మునుల. గాంచి + చెచ్చెరల గూర్చుండ దినిచి యాజ్ఞయడుగ + వారుతనిసి 

చక్రవ రి తనయ। సమకుతినట్టి మా, నొగులు వినుమ యనుచు + నుడివిరిట్టు. 

చ॥ కనికర మింతలేని మది, గల్లిన రక్కసిమూ(క పాప వ 
_ర్రనమునC గష్ష పెట్టి. చెడు 4 దారుల దీసితపంబు పొడుగా 

నొనరిచి చేయరాని కడు + నొప్పములం బొనరింప మాతపో 

ఘనపథ ముజ్జగించి క్త ౪ గండ్లను పొందుచు నుంటి మిచ్చటన్ . 

తే॥ పృులులవ నమున జింకల 4 'పోల్కి మేము, రేయి(బవలు గగ్గోలొంది ‘ కృళత నంది 

చితికి ధర్మపథంబు వీ , డితిమి వాకు, దలయ ము  క్రియుగలదె కోదండపాణి! 

ఉ॥ కాము తపోనియ్లు కులము ౪4 ) కాము (శ్రుతుల్ చదివించు వారమున్ 

గాము పఠించువారమును 4 కాము మఖంబులు వేల్చువారమున్ 

గాము పరార్ష 'చింతకులు' + కాము నియామక కార్యనిష్టులు౯ా 

గాము గురుత్వవ ర్త రనులు * కొమి(5 (బాహ్మణులున్ రఘూ తమా? 

én ఇం|ద్రు(డో దానవుల యాజ +. యెడదయందు, శిరమునందును తాలిచి * చెలంగువాండు 

కాన మాతండడ్రి! మాకడ +  గండ్ల దీర్చు, వారులేరు మాభాగ్యాన 4 + వచ్చి తీవు. 

తే॥ రాజరాజ'సుతుండవు + రాత్రివంటి, దుఃఖమున నేమి యెలు(గక + దొరలుచుండ( 

దివిరి రవివోలె నీవరు + దెంచి తయ్య, అభయమంటిమి కరుణామ*యాత్మ। కావు. 

(శ్రీరాముడు మునుల కభయి' మిచ్చుట 
'తే॥ జనకజాజాని యిట్లను + దను జవరులు, నన్ను శరణొందరేని యెం + దున్ననేమి? 

_మచ్చరాసన నిర్ము క్ర క మార్గణము ంల, నేల? గూలు వారలు ధుఃఖ+మేలమీకు? 

al తండిరినాక మేగం, బిన + తల్లి వరరబులు గోర, నాదు త 

మ్ముండును నిరెదక్రై 'యడల + + భూరిగుణాధ్యులు పౌరులేడ్వ(, గో 

దండము నూని సీతయును + తమ్ముడు దోనరుదేర, నిట్లు నే 
దండక ( 'జేరుబన్న మదు. దా.తో'చిరొంత న దిష్టమే సుమీ. 
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ఉ॥ ధర్మపథా నువ్వర్తుల.యు;ట దార, మహా _త్వ+'మెజుంగలేని' యా 

దుర్మతులన్ వధించింమహి ( :.:దో రపు ధర్మము: నిల్బనేని నేం 

గార్ముక మున్ ధరించి వృథ 4 + గాదె జగంబున సంచరించుటల్ ? 

నిర్మల భాగ్యమన్న మతి ౪ ' నెక్కొానునే యితరంబు, నాకింకన్? 

'తే॥ ఘన తపస్వులరగు మీరు. 4 గమ్లులెన, రక్కనుల క బంధములు న, ర్రనము సేయ 

ధనువుమోసిన నాబాహు + దండములుసు, దగిన విశ్రాంతి నొందుత + ధరణియందు. 

శే॥ గోవులను విప్రులను దీన + కోటి శరణు, చొచ్చు వారి రక్షణముతై 6 చచ్చువారె 

'వేలుపులు గూడ వినుతింప( +. జాలినట్లి, 'దేవతా' శ్రేములగుదురు + + దివమునందు. 

'తే॥ తారకారి త్రిపురవై రి 4  దనుజమై రి, వచ్చికాచిన, నెవరు దు + ష్పథులు వారి 

వారి వారిని తుదముట్ల + వ్రచ్చువాండ, శంకమాని సుఖంబుండు( + డింకమీరు. 

క॥ అనిన విని మదిని ముదమం, దినవారు త్రిదండములను , త్రిప్పుచుం బన్నా 

లను పఠియించుచు న రన, మొనరించుచు నిట్టులనిరి 0 పోంళ్చాహమునన్ . 

క॥ లోకేశ! నీవు కినియ( (ది, లోకంబుల( బోలు కోటి 4 లోకము లెదురై 

తాకిన 'నేమగు? నిక్కపు, సాకిరు లీ (శ్రుతులు తపము , జ్ఞానము తగవున్. 

ఈ॥ కావున నీగడువగు నేం, గ్రీవనమున నిలిచి మాయ, భీష్టార్హంబుల్ 

కావింపు మన (గ రాఘవ, ' భూవిభుం డందుండ మోది ‘ మున నీకొ నియెన్. 

ఆ॥ వారలట( దిదేండ్లు + వసియించి యుండిరి, మునులు పిదప దీర్చ + ముగ. దలంచి 

యిద్దగుణు( డగస్త్యుం + దెలమి వసించు న, వ్వనము, చేరుండన్న గ్ వారలేగి. 

సీతారామలక్ష శ్రణులు సుతీత్లుం' గాంచుట 

el వీంటలై న చోట్లు + వెదుళులు గలచోట్లు, పొదలు దట్టమైన + పదములందు 
చనుచు వడి సుతీత్తు + డను బ్రహ్మశేజన్వి, తపమొనర్చుచున్న + తలము గనిరి. 

ఆ॥ గర్వ రహితులై న + కాకుత్స వర్యు ల, 'మ్మునికి యొక్క నతడు + ముదముతోడ 
వీట వసింపు( డనుచు + హితమతి, బల్కు. వా, సిత సుగంధ వని వ + సించినారు. 

క॥ (క్రీ రామునకుం దగు నుప, చారమ్ములు చేసి వత్స! సమ్మద మారన్ 
మీరిట కరుదేరంగ. “నే, పారిన నాతప మదెంత 4 యతిశాయి యొకో;. 

క అనవుడు రాఘవు( డిట్లను, మునివర। ద్రహ్మాన్వయమున 6 ‘ బొడమిన బుషలన్ 
మునుకొని మీపఠె ఘనతప, మొనరించిన వార లెవ్వ 4 రు త్తమ, చరితా।. 

క॥సాధుజన దర్శక్షంచుస్కే నేధన్యు(డనై తి నన'ము + ని ప్రవరుండు' గ్రే 
మాధికత విందృువగుచు( ద, పోధన 'మభిలంబు* గొనుము + పూత చరి శ్రాః.. . 



ఆర. ణ్య- కౌరి డ్. ము, 

క॥ అను :మునికి. రామ" భూవిభు(*. డను *మీకృప 'తపము-కంబె ౪ నధికమయైనన్ . 
మనమున, నగస్స్యబుషివరు(; "గన నెంచితి -నదియ కొదువ: +'గావింపు” డనన్. 

క॥ రామా మేలే తలంచితి, యే.ముందే.యదియతెలుప 4 నిచ్చించితి నీ 

వా మహనీయుం గాంచుము, కేమంబులు సీకునెల్ల + -జేకులు.:నచటన్. 

క॥ అతడును సీరాకకు స స్క . మృతిని ప్రతీకిరచుచుండు 0 మానుగ నట(జే 

రితివేని జనులకుసు దే, వతలికు (కేయంబులగు( గృ + పాపర్: యనుచున్. 

కః ఆదారి చూపి యాశీ, ర్వాదమ్ములు. "సేసి యనుప 4 రఘురాము(డు న 

మ్యోదమున( దేనెవాంకల, పాదులుగల యయ్యగస్త్యుం వనముంచేరెన్. 

శ్రీరామున కగస్త్యు( డెదురు వచ్చుట. 

చ॥ ధరణి( డ్రివికముం'బలెను' (ద్రావిడ భాషను గొల్చినట్టి స 
దురు వరుండౌ నగస్తుండు, క, 'కుత్త్సకులేశులు రామలిక్షుణుల్' 

పూరువుగ గాంచవ న్నన 4 'యారసి పైపయి' నుబ్బు మోద సా 

గరము జగంబునిండ( బిద-౪- కంజము లాత్తండు గొల్వ (గా(జనెన్ 

Gl: 'మున్నాక వేశరక్కసులు v మున్లినవారిధి( జూపి వీరులన్ 

మన్ని గొనంగ 'చేతొక(డు + మార్గములేదు కృపన్ ' 'వహింపవే 
యన్న సురాళి కూయివిని, 4 + యయంబుధి తోయములెల నొక్కచే 

తన్నెణినుంచి త్రావి విశ. 4 దంబుగ నుమ్మినవాఃడు పిమ్మటన్ 

శే॥ వంచకుండగు వాతాపి + నంచిత ముగ, మెసవి “జీర్లించికొని వాని *'యుసులు దీసి 

వానియనుజు నివుజుచేసి + (ప్రాణికోటి, నెణీని గాచిన ధీరుండు * కుజుచవాండు. 

ఊ॥ యోగులు .విభ్రమం బొరసి.* యుత్కుట సంకట మొంది వే(డ ను 
దో్యగిత సూర్య చంద్రులను 4. వ్యోమము” నంటి 'పెరింగి యడు విం 

ధ్యాగము( గాలనూని భుజ + గాధిపలోకమూదా[.కంద్రొక్కి పు. 
న్నాగము నెక్కు పోల్సి--జత +-నంబున - నెక్కిన యట్టి జాణ డున్ . 

ఉ॥ పార్వతి పెండి చేళభం దిభు + వంబుల (ప్రాణులు చేరు" హేతువై 

యుర్వర క్రుంగి యోరగిల + నొయ్యన దక్షీణ మేగు మంచు సా ' 

శర్వు(డు కోర 'దకీణ ది 4 శంగల శై లము' నెక్కి ధారిణిన్ 

సర్వసమంబుగానిలుస( 4 జాలిన తత్వ మహా త్వ్వసత్స్వ్వ(డున్. 

. తే తనియ ముక్కంటి యొస(గిన + ద్రవిడ భాష,-వినియె' నేర్చెడుశ్రుతికంచ ఎ డీలరు 

ఘనుల వాడుక ( బట్టియు (౪ గవిత (బట్టి చింత నమ. చేసివెల్లడిం + చిన్ న్ ఘనుండు, 

జా 



ఇ 280 క౦ చిరా మో'య ణము. 

శే॥ స్వర్గ మ ర్పనాగమ్తులంధు 4 సకల' జీవ్యరాశి యెడ[దల బుక్కుఎల౬..4. గ్రాలు' నాతల 
డత యని యెల్లరు తలంచు. 4 “ధ్యేయవస్తు,. త త్తపమగురాము(గారచు.ను , తృంఠపాండు 

చ॥ వినుతగుణంబుల న్నెగడు + వేదముఖం బఠియించి. పెంచు క్షా 

న నికషమందు"రాచి జత + 'నంబున 6,దోయజగర్భు.డుం ' దుదిం 

గనుంగొనలేని త తమని 4 గారము రామునిపై న జేర్చి, యా ... 

తని6(గని పల్కు భాగ్యమది * + దక్కుటకున్ ముదమందు నాత(డున్ 

శే॥ అసమరె దెత్య బలంబను + నినము పేరు, తొట్టి మాయిరిచు మంచి వై + ద్యుండువచ్చె_ 

(బిదికి రమరులు మునులు జీ + వముల గనిరి, ధర్మావర్త ర్రనులై నారు , 4 తక్కు జనులు 

శే॥ ఇతర జీవుల( దిన హరియించు 4 దై త్య, భయద నిర్హాత సంఘాత 4 పాత సద్భృక 

కోపవహ్ని( జలార్ప ర; ఘుప్రవ్రీరు(; డంచి తాంబుదమూ రి యే + తెంచెననుచు. 

ఉ॥ తీరుగ సర్వలోకములు 4 దిక్కులు దుర్గతి నీ,గి సద్గతిం . 

జేర నుదారతన్ బహు: వి + శిష్ట తప ఫల, .జాతయెన. కా 

వేరిని కుండికం గొనుచు 4 వేడుకందెచ్చు నగ న్మ్యమౌని యా 

(శ్రీరఘు రుంగాంచి విల +. సిల్లి ముద(శ్రులు రాల్చినిల్చినన్. 

శే॥ మస్కరీంద్రుని గనుచు న 4 మస్కరించి, సీతయును రామలక్ష్మణుల్ + చెలంగినిలువ 

ద్రవిడ భాషా ప్రసిద్దుండు + తనిసి యలమి, స్వాగతము వచియించె స + ద్భాషణముల. 

శే॥ యతివరులు పనసలు వలి. 4 యతని. జుట్టి, తమకమండలు జలము ము + _స్తమున( జిలిక్ 

విరులు సల్ల నగస్త్యుండు 4 విశదమైన, తన (ప్రశాంత వనమునకు( + గొనుచు 5 నేగె. 

శే వీరు(డాతని పర్షకు 4 టీరమందు విందు(పేమతో గొని హర్ష + మందియుండ 

ఘనత పము సీయు మా తపో , వనముచేరి, తపము పూ ర్రీగావించి తు + దాత్తచరిత। 

చ॥ అని వచియించు మౌని గని + యాత (డు పల్కు సమ స్తదేవతల్ 

మునులును వృద్దులున్ నృపతి 4 ముఖ్యులు నావలె మీకృసన్ భరిం 

చిస ఘనులేరు లేరు పలు + (శ్రేయము లొందితి,స పలోకముల్. 

మునుమిడి గెల్బ్చినాండ(బొలు + పున్ గడియించితి జన్మధన్యత న్. 

చ॥ శశిధరసన్నిభుండయిన 4 సన్య్ముని రాముని గాంచి యిట్లనున్ 

వశమయి ఇయషమంగళ గు + ణంబు లెనంగిన. రామభద్రః స స 

ద్యశము గడించి తండ్రిని య. థార్హ వచస్కు నొనర్చి దండకా 

దిశ కరుడెంచు నాండె యరు , దేరుదు వియ్యె(డ కంచు నెంచితిన్. 

: *అపహత పాప్యత్వము. విజరత్వము, అమృత్యుత్వము, విశోకత్యము, విజగత్స _త్త్వవ 
ఆభిభాసత్వము, సత్యకామత్వము, సత్యసంకల్చత్వము, అనునవి అష్టమంగళములు. 
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శే॥ ఇంథ సీవుండ్ను మిట వసి. [యించియున్న, మాతపంబు. లభీష్టముల్: + పూ(తపూచు 

క్రూరులగు రక్కఘల్యు వచ్చి కొడి మె"సీయ వార్త. వేరియించి మాయెద' ౪: వనటదీర్తూ+ = 

ఉ॥ పాలనమన్ పహూలంబు. గొని పాడీయె' పంటయొనర్వు. రాట్సుతో!' 

'శీలము. నీతియున్. (శుతులు- చెల్వగు ధర్మము వృద్ధినొరడెడున్ ' 

చేలు గడిం(త్రు 'వేలపులు + i * దృుత్వువు గొండ్రు నిశాచరుల్ సదా 

యోలల నాడు సమ్మద ప + యోధి జగంబు న్లిపంబు నిల్వుమా. 

ఉ॥ అమ్ముని యట్లు పల్క_విని + యాయతభాహ్క(డ్ము రాము. డిట్లనున్ 

సమ్మతి మీయనుజ్ఞ( గొని + చంపెద సోంకుల దిమ్ముమాల్సెద కా - 

నెమ్మది గూర్తు మీకు నిద్వి॥ నిక్కము నమ్ముండు యాతుధాన సం 
ఘమ్ము చరించు దిక్కుకడ( 4 కన్ మునుపేగుట యు క్రవూననన్. 

"అగస్త్యుడు రామునకు వై షన ధనువు నెసంగుట. 

ఉ॥ మంచిది వోయిరమ్మనుచు 4 'మౌనివరుండు రమా హృదీశ్వరుం 

గంచిత ర్రీతి(దాల్బు జగ 4+ దప్రతిమాన శరాసనంబు పూ 

._ బజించుచు నుంటి నక్షయ వి 4 శిష్ట నిషంగము తోడ, నిత్తు దు 

ర్వంచకులై న వారి సమ ; రంబున ( ద్రుంపుమ యంచు నిచ్చుచున్ . 

శే॥ ఈజగములెల్ల నొకతల 4 యిద్రియొక్క, తల యన(గ నొప్పు కత్తియు  దర్చాకార్ 
నగ ధనువుగొని పుర దహ + నంబు సేయు, నసదృశంబగు విశిఖంబు + నమరనిచ్చి. 

చః శుజములు సై కతంబులును + కొండలు నెత్తుగ(గల్లి (పక్క-లన్ 

సజలములై న వాహినులు 4 చల్ల గనొప్పి ప్రశాంతభూమియె 

సుజన మనోభిరామమయి + సూన గుళుచ్చ వికాస భాగ్యమై 

యజిర వినోదమై పరగు + నట్టిడ సపంచవటీస్తలంబగున్ . 

శ్రే ఆచట(దో (క వడ్తును తేన 4, యరంటి పండ్లు, గలవు శావేరివంటి యే + ళులునుకలవు 

జానకిం గూడియాడ హాం + సలును కలవు, అందు వసియింప( దగుదు వీ + వార్యవినుతః 

తే॥ అనుడు నీలమేఘ శా శాకము( + డతని కెజు(గి, యాజ్ఞగై కొని పికవాణి + యెన సీత 

యనుజు(డగు లక్మణుండు వె, న్నంటిరాంగ, నమ్మునింద్రు మనస్సుతో + నచటికరిగె. 

4. జటాయు దర్శన పటలము. (48) 

ఉ॥ చేరిక గలిసటివియు( ౪ జేరక వేణుగనుండు' భూమిభృ 
ద్వారము గాంచి యెక్కు_చును 4 దా(టుచు వేగయుతంబులై న 'వాః 

పూరము ఐందు తెప్పపయి6 ౪ టోవుచు దవ్వుతరించి కాంచి ర 

వ్వారలు (పేమ వేగ పరి 4 భావితవాయువు నజటాయుపున్ _ 
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శే! రో ర(చినట్టి: బంగారంబు'+-కరణి్ నుదయ, 'గిరి శిఖరముపై జేరు “భా 4" సరులు దిశల 4 

వెలయ 'గిరణపకంబుల' శ విరయగజేసిగి యున్న 'మాడ్కిో నుత్తే జూండై+. + యున్నవాని. 

శే౪ నీలగిరి. బోలు కృచ్చప. , నేత పైని సడీరవారిలో.-శ శాంతి +. చేరియుండ.. 

నిరరులు మథియింపంగ..:+-నిలిషివట్టి, .మందరాగంబు కై వడి. మలయు..వాని. 
జ 

ఈ॥ నీలాకా? వికాసము: మూలింబడ ర క్రకాంతీ ౪ 5 మొనయ పదములన్ 
నీలగిరి మీ(ద.( దొడవుప్ర, వాళ బళటు' సర “వైకవ 4 'పరవిన వానిన్. 

ఉ॥ లోపము లేనివా(డు గుణ + లోలు(డు సత్యయుటుండు శీలి సం 

తాపము లేనివా(డు' 'నెటీ. + ధర్మపథంబు 'లెజుంగు 'ధీరుండున్' 
గోపము లేనివాండు పెను. కూరిమివాండు' కుళా(గ్రబుద్ది దు 

ర్లాపము లేనివాడు “సుక + లావిదుగ 'డార్యుండు దూరజ్ ర్శియున్'. 

'శ్రీ॥ అనిశ మింద్రు నంకుశధార + నెనయుచంచు,- పుటముతో ( (గూరరాతన + ఘటములను వి 

దారణముచేసి యమునకుగ్యః బారణమ్ము, చేసి పిదప .గాత్రముల భు + 'జించువాని. 

శే గ్రహచయము నేలు ధ్రువచ(క్ర + గతిందనర్చు; రత్న ఖచిత హారము మెడ + గ్రాలువాని 

మేరు గిరి మీ(ద వెలు(గొందు"౪'మిహిరు(బోలు,-'ఘనకి రీటంబుశిరమున 6 * గలుగువాని 

శే వర్గనాతీతమగు "క్ రి + వజులువాని, 'నిరులు' “నశియింప నుదయించు + నరుణు తనయ 

గల్పకాలముల్ త్వరలోనం | 4 గడప్పనట్టి, “దినము ఐట్టుల( జూచిన 4 తెఅ(గువాని.. 

శే॥ శై లమున' నిల్ఫియది" మోవ6 + జాల -కిలకు( (గుంగి నటుండు తో (పిక + కొలలువాని. 

గాంచి రామలత్మణుల్లు శం 4,కొవిలగ్ను,.హృదయు లగ్గుచు నాతని దరి + కేగినారు.. 

శ్ర॥ తన ముగియిక తాన వెదకి, కొని వచ్చిన రక్కసీని + కుహనారూపం 
దినియను బలియు(డు గరుడుం: డనియును తలపోసి 'చూచి ॥ రలుకన్వానిన్. 

తే॥ దృఢ ధనుష్మంతులును వీర 4 శేజులై న, రాకుమారుల(గని జటా + రాజియున్ని( 
దాపసులు గారు. వేడ్మ.కై * ధరకు దిగిన, సురలొయని జటాయువువారి + నరసిచూచె 

"ఉ॥ కొంచితి వానవున్ 'సురలం + గారచుచునుందు సతంబు భ క్త్మె( 
గాంచితి మాధవున్ గనక 4 + గర్భుని శంకరు నిట్టివారలం 

““గోంచను మారు(డేనియును: * కౌంచిన సిగ్గ్లి మూలదా(గువా ( 
డంచితులై న వీరి చర , జాబ్బ పరాగము శని పోలునే?. 

చక గొనకొని మూండులోకములు.4.కూడ _భరింపంగంజ్తాలు భద్ర ల: 
క్షణముల .దేహముల్వెలయు + కార్ముక్తవీరులు లక్మింటోలుని 

'వ్వనజదళాకితో హరుల 4 వై నమునం జరియింపనేల? నా = 
మనమును చూజగొన్నగుణ + 0. మాన్యు లదెవ్యరి పుత్తుంలోక దే? 
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ఉ॥ ఒక్క-[డు చూడ _నీలగిరి 4 "యొక్కరు(డో? యరుజాచలంబు పే. 
రక్కు-లొ.. లక్ష్మీకి న్నెలవు. + :లందపుల గన్నుల్వాపద్మప త్రరిముల్- 

చెక్కి భు లద్దముల్;మజియః 4. జెన్న'గు “మొక్కటులెల్లర జూడ నా. 

మక్కువకాండు.కోసల ర. ౪ మాపతి పోలికలే,-కనందడున్: . * 

ts ఇట్లు :యోచించుచున్నంత + నినకులేకు,.' లతని .డాసి రంత జటాయు + వాదరమున. 

ధనువులం దాల్చి మునులచం + దమునవచ్చు, వీరులార! మీరెవ్వారు ,-వినుచుండనుడు- 

॥ సత్యమే తక్కవేలు కాం + చని కుమార, వరులు ధారణి .నేకాత + ప_త్తరిముగను 

దెవిజవై రుల గుండియల్ .౪ 'దిగ్గురన (గ, పాలనము సేయ దశరథ + 'ప్రజలమనిరి. 

జటాయువు. దశరధ 'మరణము-విని శోకించుట. 

1 .ఆనుడు నానందు వననిధి + ముని(గి లేచి,. ప్రీతి వారల(జేర్చి ప- :రిష్వజించి 
జనకు: చీర్హ బాహులు బలి +.ష్ష :ములె చెప్పు, డింపుమై నన నవ్వార + లిట్టు లవిరి. 

' అనుమాటను మతి తప్పుట, యనుచితమని జనకు( డేగె + నమరప్పరికి నం 

చను నంత నోజటాయువు, వనటన్' భరియింపలేక ' + వ్రాలెన్ ధరణిన్. 

ఇరువురు కరముల. బకీ, _శ్వరు లేవ (గనె త్తి బాష్ప + జలముల మొగమున్ _. 

బరిమార్డన మొనరింప(గ, మరల( చెలివి నొంది యత (డు + మబు (గుచు వంతన్ 

ఊ॥ త్యాగము ఛత్రమున్ 'శమము + దాల్చిన నిన్గని సిగునొందు క 

ల్వాగము చంద్రు(డున్ భువియు 4 నంద(గరాని ప్రమోదముంద, యా 

ఛ్రాగుణీపాళి ధర్మమును + నన్నును దుఃఖపయోధి ముంచి మా 

కేగతి చూపి పోయితి? నృ + పేంద్రః యశస్కరః సత్యభూషణా। 

చ॥ జగముల కెల్ల నీడనిడు + ఛత్రము దాల్చిన చక్రవర్తి రి: యీ 

జగముల గాచు కార్యమొక '* చకి-ని వీడి మదీయ మైత్రి నీ 

వగ దరికింస నేగితివొ? పాపపు బుంజమనై న యేను గ 

ద్దగ జనియించీ ధర్రముల( + దప్పి యడంగక యుంటి నిచ్చటన్ 

ఊఉ॥ శంబరు( ద్రుంచు ౩ కాలమున + సర్వజగంబు' లెటుంగ నీవ ప్రా 

ణంబులు నేను దేహమని నమ్మ(గ(బల్కుట తప్పవేకదా? 

వెంబరయౌ కృత్లాంతు( డవి + చేకముచేత నసూత్క-రంబు భూ _ 

మింబడ దేహముంగొని భ్ర + మించి దివంబున "కేగె నేమొకో,. 

క్ రి వ్యాపింప (గా నగ్ని . 4 కీలల(బడి, మాండవలయునుగాక యి :4: మ్మాడ్కిా- నదఐల 

యట్లు దుఃఖింప( దగునె?:. యం. + చతో(డులేచి, వత్సలార! వినుండని + పల్కె_ నిటు. 
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సీ! దక్ష (ప్రజాపతి ఉఒకనయుల(ం. గాంచె నేయ. బం|డ్ర (వారల నొక్క. శవగిదినున్న- | 

పదుమువ్వురను కశ్య ౪ ప(పజాపతికెచ్చె, “వారిలో 6చిలక మె వట్టలు నదితి. *. 

ముష్పదిమూండు కో +4 బ్రొస్పు .నురల1గాంచె, 'చేతియను.. సతి" పూర్వ + ఎదేవతాళి 

నలువది యాటుకో ట్రడరంగం గనియెను, దనువను చెలిగనె *'దానవులను.' 

శే మనుజతొతి( గాంచె మతియను + మడ(6తి, సురఖీ, కొంత కామధేనువుతుర్య. , గంబులాది 

మృగములం గాంచె... సింహ్నక్ర + మేల' గార్డ, భాదులను' క్రోధవ శయను 4 4 నతివపడ సె: 

సీ॥ వినత్తా.. వనితగాంచె( + బిడుగుల మెజపుల, నరుణుని గరుడు ది 4 వాంధమీలను | 

కంకింబు లాదిగాంగల పెనుసకుల(, ద్రామయన్ పడ(తి యొం శ దంగంగనియె6 - 

బిచ్చుకల్ పూరేణ్ళు + బెళవలు కౌంజులు, మున్నగు పినపిన్న + పులుంగు తెగల, 
గళయను నామె తీ( + గలు చెట్లుగుల్మముల్ . మొదలగు ' నుద్భిజ్జ + ములను పడసె 

శే! భయద ఫజములుగల యహి + ప్రతతి(గాంచె, గద్రువయను చెలందినో + గములుతక్కు ' 
వాని. గనె సుతయనునది .+ తానరిష్ష, యుడుము'లుడుతలు తొండలు + పడసెఢ బుడమి" 

పీ॥ జలచరంబుల( గాంచె *నిలయను నెలనాంగ, + ఎయట్టులా “చెలులు గ ¢ శరాచరముల 

విరివిగా: జడసిర్, ౪ వినతా నుతులతోన, “వరే ముండు: రంభ యం 4. దమర? గాంచె: 

మమ్ము,_ మాయగ్య సం 4+ పాతి నన్ను జటాయు, వండడ్రు దివొకసు. + లందు నుండి 

కహ్కీజాతుల వేటు + లెక్కించు కాలాన, జనీయించి నాడ మీ జనకుహితు(డ 

శే॥ నరుణు(* డెందెందు వ న ర్రించు + నందు నందు(, దిరగనేరు 'నెదురులేక 4 దివ్య తేజు 

లార; మిము గంటి మీతండ్రి * నార గాంచి, నట్టులయ్యె వ మనరబున + నలరు మిగిలె 

ేతే॥ ఆత (డిటు వల్క రాఘవు థ లంజ లి. గొని, 'యుబుకు వంతచే బాష్పంబు 4 లురల( గీర్తి డి 

నిచటనిల్చి నాకంబున 4 + కేగుతండ్రి, మరలి రాంజూచు కై వడి +, మసలినారు. 

ఉ॥ అ తణీ రామలక్ష్మణుల 4+ నర్మిలి( బక్షిములందు చేర్చి రా. 

జో త్రములార! నాకు(దగ * ను త్తరకార్యములెల్ల మీరలే 
యి తల్ జేయ(గావలయు + నిద్దణు మూర్తుల కొక్క జీవమై 

హత్రిన ఫోత్రుందేగ భర , మైకను దేహము నగ్ని నీంగెదన్. 

క॥ అను పక్షిరాజు పలుకుల, ఘనులగు రాఘవులు వినుచు 4. గై. మోడ్చి వెసన్ 

గనులను ము _కెంబుల యను, వున బాప్పము లురల ననిరి ‘ .పొక్కు_చు వనటన్. 

'తే॥ కడ(క మాజీవిత సహాయ + కారియైన, తండ్రి 'సత్యవాక్యంబుకై .+ తరలె దివికి 

నివ్పుడీవును మము డించి' ౪ యేగు నెడల, 'మాకు' దిక్కెవ్వరింక నీ + లోకమందు? 

ఉ॥ -వీఢ (గరాని:(ప్రేమపద + విశ్రుత రూస్పల( దల్లిదండ్రులన్. - 

. వీడితి మా _ప్పబంధువుం థీ వీడితి. ముద్దత.మౌ నయోధ్యయున్ . 
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- వీడితి మెల్ల సంపదలు , వీడని కోనలలోని కషముల్ 
వీడితి మేము మీవలన + వీడుట పాడియె మీరు నిచ్చటన్.. 

తే॥ అని తపించుచు నిల్చిన * యనఘుల. గని, యిపుడు నేను దేహము వీడు + టింపు గాక 
యున్న మీరయోధ్యకు. జేరు 4 క్రన్నవిడిచి, దళరథుం జేరు వాండనో , త నయులార; 

మ॥ జనకుండున్ దివికేగ, బూజ్యమగు రా, జ్యంవీరు పాలింప కి 

వ్వనికిన్ రాంగత మేమి? యేమి జరిగెన్ + బల్కుండు దూపిల్లు నా 
మనమున్ నిర్ణరదై త్య పన్నగ రిపు + క్ష్మానాథు. లేరేని సే 
గిని గావించిన దీర్చి మీకు నభిషే , కీంతున్ మహిం|గమ్మఅన్, 

శే॥ జనకు (డై న జటాయు వీ * సరణి బలుక, నన్న తమ్ముని oot శీ నరయునంత 

శే॥ తండ్రి నత్యవంతోం జేసి , తల్లిపలుకు, తలను దాల్చి రాబ్యమ్మును + తమ్మునకు నొ 
* సంగు త్యాగమూర్తి! తండె9! సంతనగను, నీ పనుల్. మణీ యేరిచే 4 నెగడు? ననుచు. 

dn కమలనే (శ్రుని విగియార( 4 గొౌంగిలించి, శిరము మూర్కొలని య(శువు * లురల(గాంచి 

యోసమర్థ కుమారః నీ , వీసరణిని, పితరునకు నాకు యశము 4 గావించి తనుచు. 

'జే॥ గాజాలం దాల్చు నొక హాంసి । కరణి నున్న, జనకజం గాంచి యీతన్వి + + చందమేమి? 

కుసుమకోమలి మీతోడ( + గూడిరా(గ(, గారణం బేమి? యనుడు ల 4 క్మణుండు పలికె 

చ॥ తమిగమి( బోలి భీకొలుపు 4 టక? జంపట గోల శంభు ద 

ర్మముగొని తుండ్లు సేయుటయు 4 మైథిలి పెండ్రియు ( బట్ట భంగమున్ 

తమ విపినాగమ౦బు సిత్చ 4 తర్పణముం దొనరించు దాక స్ప 

ష్షముగ వచించె( బకీకుల * చంద్రము, డెల్ల నెలుంగునట్లుగన్ . 

కః భోగకర రాజ్యమెల్లను, భోగి కుబుసమూడ్చు పోల్కిం 4 బోవిడిచిన వె 

రాగులు మీరీవనమున. నా(గుండు రకించుచుందు +, ననవరతంబున్ 

చ॥ అని విహగేం(ద్రు(డాడ విని , యార్యు'డు రాము( డగ స్త్యమౌని చె 

* ప్పిన దగు గౌతమీ తట వి + వి_క తలంబున నుందుమన్న న 

య్యనఘు(డు లెస్సయయ్యె( + దగ 4 నాస్టలమందే తసంబు సేయు. డ 

వ్వని( గనిపింతు రండనుచు( + బక్షము నీడనె కొంచు6 బో వుచున్. 

“తే| అమలహృదయుండు గుణనిధి + యగుజటాయు, వెదుట నున్న పంచవటి న, య్యిద్డ గుణుల 

శకెలుక పబచి చనిన యంతో + నీనకులేశు, లవ్వనంబున( జేరి ర + త్యాధరమున. 

ఉ॥ అచ్చటనున రాక్షసుల + యాగ్రయ సత్త్వములెల్ల6 జక్క-గా 

నిచ్చ నెట్ంగినట్లి విహ + గేంద్రు(డు కొరి త్తడియైన జానకిన్ ' 
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మచ్చిక నక్కుమారులను' + మాటికి మాటికి వచ్చి పిల్లలకా 
ముచ్చట! గాంచు నండజము + వోలె గనుంగొనుచుండె నంతటన్. 

ర. శూర్పణఖాపట లము. (14) 

ఉగ వీరులు రాఘవుల్ గనిరి + పృథ్వి కలంకృతియై సమస్త సం 
భారము లిచ్చి పార్శ్వముల( + *బంచ విధంబుల పంట భూములున్ 

దారిత పాతకంబుళగు 4+ దారుల రంజిలి యా త్తలక్షణో 

దార కవిత్వ పద్దతిని * హారి వినిర్మలయైన గొతమికా. 

చ॥ కమల ముఖంబులన్ గలువ + కన్నుల. గాంచి తరంగ హస్తముల్ 

(క్రమముగ. జాంచి పుష్పములు 4 క్రందుగ వారల పై విదుర్చుచున్ 

(బమద విహంగ రావముల 4+ స్వాగతపద్యము లల్లుచుండి గౌ 

తమి యతిథుల్ రఘూ_త్తములు + తన్ను రయంబున( జేర గాంచుచోన్. 

ఉ॥ మిక్కిలి (ప్రేమ సువ్రతులు + మేదిని నాయక పు త్రగిరత్నముల్ 
చక టికి వనంబులకు + సాగిన క ష్టము(గాంచి యోర్వలే. 

కక్కాటికంబుచే. దర.గ 4 లన్ కరముల్ గొని మో(దుకొంచు( బే 

రక్కిలినొంది యుత్సల క + టాక్షములన్ వడి(గార్చె బాషృముల్. 

సీతా రాముల గౌతమీ' తీర విహారము 

.&l నాళశయుతంబులై న నలి; నంబుల పై వెస( జక్రవాకముల్ 

(వ్రాలుట గాంచి రాఘవుడు 4 వారక పీత క్రచంబులం గనున్ 

ఆ లలితాంగియుకా విభుని 6 యంగద బాహుల సౌరు గాంచి ర 

త్నాల మెలుంగు లీను గిరి + నాయకముం గనుచుండు ,లీలమై. 

శే॥ హంసి యట.దొల(గుట గని 4+ హంసకులు(డు, సీత నడకను గాంచి హ + సింప నామె 

నీరు ద్రావి నివ ర్తిలు + గౌరు నడక, గాంచి రాము నడక చూచి + కడ(శ నవ్వె. 

శే॥ తీవియలు కదలుట గని 4 లరీవ(టబో(డి, నడుము గాంచె రాముడు, సీత 4 నాధుతనువు 

నల్ల కలువల నడిమి యు 4 త్చుల వనజ, యుగము నెగదిగ-నిటటు + లొరొసి చూచె, 
™ రురు 

ఉ॥ అటి వినోద దాయక మ + హానది గౌతమి చెంత( గొండలం 

బుట్రిన ని ర్రరంబులును + ముచ్చట గూర్చు శకుంత రావముల్ 

పట్టుగ మోయు పంచవటి + బంధుర లీలల లక్ష్మణుం డెడం 

గట్టిన గట్టి పర్ణ కుటి( 6 గాంచి వసించిరి వారలంతటన్. 
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*(1) కుకకింజి_ కొండయు, కొండ క్రింది నేలయు, (2) ముల్లె. అడవియు, అడవి గ్ర 

చేలయు (క) సెయుల్ _ కడలియు, తీరభూమియు. (4) మరుదం _ మాగాని. [5] పాలై _ మరు 
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శూర్పణఖ రామునందము గాంచుట 

ఉ॥ జీవముతోడ దేహమున. + జేరి క్రమంబున వృద్దినొంది యా 

జీవముతోడ దేహమును చీల్చ దణిం గమకించు దొడ్డ రో 

గావృతి( బో లునట్టిదియు + నచ్చపు( బచ్చలకొండవంటి “యా 

రావణు మూలముట్టుగ( గ + రంబు వినాశము సేయు జాణయున్. 

శే॥ జేగుతై న వెండ్రుకలును 4 చిజ్బుగొన్న, రాహువును పోరు దేహంబు + గ్రాలునదియు 
విబుధవరులకు మునులకు + విశ్వజనుల, కొక ముగింపు నన్వేషింప + నూనునదియు 

తే॥ భావి కలుషంబులకు నొక + పట్టుగొమ్మ, అడవినెప్పు డొంటరిగ(ంజి 4 టాడు కొమ్మ 

వడిగ లోక మెల్ల (దిరిగి + వచ్చు "బోటి, శూర్పణఖ యను జోటి య, చ్చోటిశేగె. 

శే॥ చెట్ల తన బందుగులకు సూ + చించు గోతి, చుప్పనాతి నాకులు వేడ, సో(కుమూక ( 
జంప. బాయ సెజ్జను వీడి + జగతి యందు, నవతరించిన (శ్రీరాము+ః నరసి కొంచెం 

చ॥ మదను/డ యందమా యొడలు + మా(డినదెన్న (డొ! యిం ద్రు;డందమా 

పొదలవు వేయి కన్నులు! భ 4 వుండని యందమ పాలమందు క 

న్నొాదవదు: నాభి పంకజము * నుండి జగంబుల సృష్టి సేయు ల. 

చ్చి దయితు. డందమా యలరు + చేతులు నాలుగు లేవు కాంచుచోకా, 

క॥ భవు కంటి మంటచే నివు, అవు మారు(డు నా'ట(గోలె + నరుదగు తపమున్ 

దవిలి యొనరించి యిటి వ, పువు. బొందంటోలు.( గాక + పొలుపుగ నిలపై . 
" యు | 

మ॥ అసమానంబగు లీల జానువుల నొ * య్యందాశి సొం'పై న యి 

య్యస మేమ (పతిమాన బాహులకు( గ * ల్బాగంబు హేమాద్రి యొ 

ప్పెసలారన్ సరిగాపు బల్లిదములై + యేపారు దిక్కు. భి హా 

_స్తసమంబుల్ సుకుమార సుందరములై 4 దర్చించు దోర్షండముల్. 

శే॥ పురుష వర్యు బాహువులకు + ముదిరియున్న, నీలగిరిసాటియగు/దక్కు + శై లములును 

రాలుగలయవి మేరువు + రసమయంబు, గాన నినుముంతయును సాటి 4 కావుకావు. 

28 

శే॥ కమల దళముల. బోలిన + కన్నులొప్పు, కొండవంటి యీ పురుషుని + గురు భుజముల. 

గాంచ నా కనుల్ దీ రముల్ + గాకపోయె, నంతకంచె వెడంద తొ + మ్మమరుంగదవెః 
చు 

చ॥ అలవికి మించి కాంతు లల * రారు మనోహరు శౌర్య తేజముల్ 

తొల(కెడు నెమగంబునకు( + దోయజముల్ సరి తూ(చరాదు లే 

జలజ విరోధీ మోమునకు + సాటియె యన్న.6 గలాకయం ఎటన్ 

గలుగును నిండుచందురు(డో * కందొక(6 డొందినవా(డు “చూడ(గన్. 
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ఉ॥ ఏమి యొనర్ప నెంచి యిత (4 డిట్టి మనోహర రూపమొంది? సీ 

కోమలికంబు పొడుగ నొ 4 కొండు త పంబిటు. లేల సేయు? దై 

త్యామర సిద్ద సాధ్య మను 4+ జావళి లో(గొన( జాలు దీరు( డి 

టీ మహిలో దపింప6 దప 4+ మే తపముం' దొనరించెనే మొకో:. 

శే॥ ఏణలోచన గిరికుచ 4 యిభ్యయాన, సెకత శ్రోణ్ ఘనవేణి + జలజపాలణి 

వనధిచేల భూదేవి యీ 4 వరుని పదము, లంటి శాడ్వల రోదూంచ + యగుచునుండె 

తే॥ ఈ సుభగు కాంతి దినక రు + డెటు(గండేమొ? భువనమందుస్వల్పంబగు + + పొల్పునించి 

బిడియ మొందక నభమున 4 నడచువా(డు, తానెయసమ తేజస్విగా( + దల(చినా(6డు? 

శే॥ దా(ట' నరుదై న గిరులను 4'సాటి గొనని, 'యున్నత భుజంబు లొప్పు నీ + వన్నె కాని 
యధరముసకు( (దైవాళ సా + మ్యంబు వలుక, జను లిసీయనమజీ యేది 4 సవతుగలదు? 

ఈ॥ చక్కని నిండు కళలతో, నిక్కు నిశా నాథు( దెగడు + నీటరి కటిపై. 
జక్కన వల్మ-లముం బలె(, బెక్కువ తపియింప వేమొ + పీతాంబరముల్ ?. 

శే॥ మొగులు -దొంతుల కరణిని + మొనలు దిరిగి, దట్ట మైనల్లనై యున్న 4 జుట్టు విడిచి. 

జడల( బూన:డయేని చం + చలములగుచు(, జెలుల మాన ధనంబులు + చెడకయున్నె? 

శే॥ శారహారముల్ మల్లికా 4 దావ వితతి, నితడు దాల్చిన జిగియున్నె + యింతకంటె 

ఘనత రోజ్వల మాణిక్య , , గొరవంబు, చేటు రత్నంబుచే నభి 4 వృద్దియగు నె? 

లీ 

ఉ॥ భద్రగుణాలి యెల్ల దిహు + భంగుల నేర్చి విరించనుండు సా 

ముద్రిక లక్షణంబుల సే సః మున్నేతి జూపు నిమి త్త మిట్లు ని 

ర్నిద్రత వీని(జేసియును 4 నిందను పొందె సమ స్తలోక సం 

సద్రతి వజ్రి యొందె( దన + పాద రజంబును పోలకుందియున్. 

Gi వెల్లువలున్ సము(ద్రములు( 4 బిన్నవిగా( గనుపట్ట డెంచముం 

దల్లిన మోహమన్ జలధి + యామెను ముంస, దరిద్ర దూషణల్ 

పెల్లుగ నోర్చి. యెంత' విల 4+ పించిన నొక్కు. తృణంబయేని యో 

నొల్లని ల్లోభికీ రివ లె + నుంకెడు శీలము గల్లు ద్రైైత్యయున్. 

-చ॥ వడలి తపించి కుంది రఘు 4 వర్యుని యున్నత డో ర్యుగంబుపై 
బడ( దన చూపుల న్నిలిపి + వాని మరల్చంగలేక శిల్చి నే 
ర్పడర లిఖించు బొమ్మయన 4 + నప్టె చలింపక నిల్చి యేదియున్ 
దొడ6గంగం బాలుపోక మది + తుం పెసలాడంగ దై దై త్యయవ్వలన్.. 

ఉ॥ వీని విశాలవక్షమును బిగ్గ గవుంగిలింజిక్క(గొందు. గా 

దే నమృతం౦బు- నిచ్చిన క్ష + యించుట నిక్క_ము మిన్న 'కేంగంగా 
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లేను మదీయ దిష్టము ఫ + లింప(గ నీ నవమారు సన్నిధిన్. 

మానుగ( జేరు పెట్లనుచు +_.మంతన మొంద(గ జేసి యంతటన్ 

చ॥ కుటిల కరాళ దంత, బహు ; కోటుల జీవుల వె' వై'చికొన్న యు 

త్క-ట కుహరోప మోదర, య + తర్క-ణ మిట్టు దలంచి యాత (డీ 

కటుతర రూపమున్ మదిని 4 క్రైకొన( డంచు నెమిళ్ళ కోకిలల్ 

పటుమత్ వంటనంట6 దగు + భవ్య తరాకృతి గాంచ నెంచుచున్. 

శూర్చుణఖ కౌమయ మా పిణీయై రాముకడ కరుగుట 

'తే॥ నీరజాలయ నెడంద ధ్యా * నించి తనకు, సిద్దియై యున్న మంత్ర మా+చెలి జపింప 

నబ్దు( 'దెగడు మొగము తోడ + సంగకాంతి, దెనల. బర్వు సుందరియయి + తేజరిలె 
cc 

'తే॥ ఎట్ల ప్రత్తియ( జిగురాకు + నీల గొన(గ(, దగ్గ చరణాబ్దములు గల్లి , తనివి సన(గ 

మాటలాడు మయూరి నా , మానసౌక, మనంగ లే.దీ(గ యన విస, "మనంగ వచ్చె | 

- తే॥లక్మియందంబునీలోత్స + లములసొబగు, గలుగునయనకుంతంబులు + వెలు(గు మొగము 

వటిలయువతిరూపము (గొస్న * వాస్త్ర మొండు, మెజపుతో( గాకమింటితో + నెజంగె ననగ 
తు 

శ్రే॥ కల్పక ముగన్న యెలదీవ * కె కై పుగలిగి, కామదంబగు మధుర వా ౪ కములుగలిగి 

యందగ_తెయె భీత మృగాక్షియగుచు, నమిలి నడచిన కయివడి * నడచివచ్చె. 

తే॥ రశ నయును నూపరములు వ + స్త్రమును కురుల, విరుల బంభరముల రొద + వి నరింప'.. 

నింతి యొకతె వచ్చెడు నని *, యెంచి రాము. డాదెసను దృషిసారించి , యరయసాగె. ””. 
ఎ 

: తే॥ ఒక్క యమృతంబు నాకస + మొనంగె ననంగం, గుచభరంబున మధ్యంబు + కునియరా (గ 

దల(పు నిచ్చియజ్ఞానంబు + తల(గ( (దోచి, జానదృషి నిచ్చెడు వా(డు + సకియ(గనియె. 
& మ డు 

మ॥ సురలోకంబున నాగలోకమున నీ * జోజణిన్ గనన్ రాని యా 

వరరూపంబును కాంచి రాఘవుడు భా * వంబంద యాహించె నె 

లర సౌష్టవ్యము + శీయె యంద యడం.గెన్ * లక్షించి ఏక్షించినన్ 

సరిపోల్పండ గు చామలుంగలరె యీ + సొందర్యవారాశికిన్ ? 

చ॥ తనమది రాఘవుద్ వలచు + దిత్యయు నాతని సుందరంపు మో 
Cn 

మును తలపోయుచుం జరణ * ముల్ తన హా సముఎన్ మొగిడ్చి యొ 

టి ఎక దీర. ల బాలి నాధ జ క్కి_నిడుపు[కైవ చూడ్కిందిల + కించియు. జూడని యట్లు సుంత ల. 

జను గొని యేణి యటురొర్ 4 చక్కి. “దొలంగి మలంగి నిల్వ(గన్ . 
£2 ట 

ఉ॥ ఆగతయెన శూర్పణఖ + నాగమవేద్యుండు కాంచి పల్కు దూ 

రాగత పద్మగంధిరొ।; శు 4 భావహ మయ్యెడు నీదురాక నీ 



లగ. 'కందరామాయణము 

గీతి నిందు రొ గత మ,  దెయ్యది? యెయ్యది' వాసభూమి? నీ. 

దాగు వచింపు నామమెది? బంధువులేరు? వినంగ. గోరదన్; 

శే॥ అనుడు నయ్యది యిట్లను + నబగర్భు, పొత్తు) పుత్తింని త్రిపురారి + మిత్రుడగుచు 
య జ అవి — 

దిక్క-రులగెల్చి తారాద్రి. + డివిరి యెత్తు, ఘనుని చెల్లెల నాపేరు + కామవల్లి' 

శే॥ అనిన రాము(డు సందేహ 4 మంది దీని, నడత చెడ్డది యగునై. న, నరయుదమని 

రావయిని చెలెల న నా, రజపు రూపు, గలిగె నెవ్విధి( దెలియంగ é బలుకు మన (గ 

చ॥ తోడ(బడకుండు వాక్యముల + దానవి యిట్టను రామచంద్రః (ము 

ర్కి-డులును మోసగాండ్రు నగు + కర్చుర సంఘము తోడి జీవితం 

బెడయ(గ రోసి నా యెడంద 4 నింతవివేకము గల్ల ధర్మము 

న్నడపుచు( బాపమూడ్చి సుమ + నస్కులచే( దగ(గొంటి సీ యెడన్. 

ఉ॥ ఆ పలు కాలకించి సుగు 4 ణాఢ్యుండు రాము( డనున్ మహేంద్రుండున్ 

ట్రే లొంగి సేవలొద 4 వింప. ద్రిలోకము లేలు వానికిన్ . 

జాపలనే(త్ర £ చెల్లెలయి + సంగడు లెవ్వరు లేక యొంటిమై 

సీపగిదిన్ వనంబులకు + నీ వరుదేర( గతంబు 'తెల్చుమా. 

'తే॥ అనిన రాముని ప్రశ్నకు + ననృతవాది, ని యగు నాపెయిట్లను రాజ! నీచదై త్య 

సంగతిని మాని దేవప + క్షంబు నూని, వచ్చితిని కార్యమొండు సీ, వలన( గలుగ 

'తే॥ అనుడు స్ర్రీలమానసములు + గన(గదివుట, యోగ్యములు కావనుచునెంచి + యువతి! యేమి 
పని గలదు తెల్పు మయ్యది + భావ్యమేని(, త ప్పకయొన ర్హునని పల్క_6 + జుప్పనాతి. 

'తే॥ రాము పొందిన వలవంత 4+ తామె తెలుప, మానినులకు( దగనిదై న + మాటు దిక్కు 

లేకయుంటి మన్మథు6 డద + లించి సేయు, సిలుగులం (దోచి నన్ను ర + కంపు మనిన. 

క్ర॥ వాలికలై కన్నులు పెను, పోలికలై తిరుగుచున్న + పొల(తి తలంపుల్ 

చీలికలై. సిగ్గజీ వల, పేలికలై చెడిన వనుచు + నెంచుచు నుండన్. 

తే॥ తేంట్లు పోరాడు వేణి నొం + దిన వెలంది, మొనమున. నున్న రాముని + మనము నెజుంగ 
లేక (ప్రేమించి నన్ను పా + లించు నొక్కా, కాదనునొ యంచు(గలంగి యీ + కరణి(బలికె. 

ఉ॥ రామ! యలేఖ్య సుందర! స 4 రాగముతో నిట కీవు వచ్చుటల్ 

మును కానకీ మునుల + నేమకముల్ పొనరించుచుంటి నా ' 
కామనకామినీశ్యమును 4 గారపు యౌవన మింత కాలమున్ 

గౌముది కాన గాయ క్రియ గాసట వీసట యయ్యెం గాంచితే? 

ఉ|| నిందితురాలు దై త్యసతి + నీతిని మాలి యిటుల్ వచింప రా 

జేందు.డు వేజుకార్యమున 0 కిట్లులు వచ్చిన దంచు నెంచి యో 
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సుందరి! |భహ్మవంశమున 4 జోటివి నీవు నరేంద్రవంజ్యు (డన్ 

_బొందిన వర్ణ ధర్మములు 4 బూదిని గల్పుట యి రమా? యనకా 

ఉ॥ తండిరి బ్రహ్మవంశజు(డు + తల్లి యరుంధతి(బోలునామె దై 
- త్యుండు సుమాలి కూ (తురగు థి దోషము లేదు వృథా వివాదముల్ 

'మండుగ( బల్కి యిట్లు కడ + మీ(టుదువేని భరింప( జాలనీ 

దండనె ప్రాణము ల్విడుతు. + దప్పదు పాపము నీకు సుందరా। 

చ॥ వల పెద నగ్గలం బగుడు + చారక రావణు చెల్లె లీగతిం 

బలుక (గ సుప్మితంబను ప *భా తరళంబగు మించుతోడి దొ 
జలదము భాతి శోభిలు ప్ర + జాపాత చిత్తుండు ఖేలనారతిన్ 

జెలున సురారి కన్యకను 4 చేకొన మర్వ్యున కొప్పునే? యనన్. 

చ॥ తలంపంగందగ్గ (ద్ద ప్రమ * దం బగు భక్తి కి ఫలంబు పెద్దగా 

దలంపక తొందరం "దవిలి *దె దైత్య వరాంగిని ప పంక్తి కంఠు చె 

లైల నని పల్కు జే తెలివి + లేషిగ నెడ్డ( దలంచీ గ గొప్ప వే 

ల్పుల వరశ క్రి దైత్యతను + పూర్తిగ 'సీంగితి నంచు( బల్క_6గ్గాన్. 

చ॥ ఇనకుల చం ద్రు( డిట్లు వచి + యించు సుభాసిని నీదు సోదరుల్ 

ఘను లొకరుండు 'వీరత జ 4 గంబుల నేలెడి' దీరుండొక్క-(డో 
ధనదు(డు వారు నిన్ను గ్రమ + దంబున నిచ్చిన( గేలు పటుటల్ 
పనియగు గాక యన్యమగు + పద్దతి యుక్తము కాదుచుమ్మనన్ . 

ీ॥ మరునిచే నై క్యమైయున్న + మనసులొప్పు, స్త్రీలకును మగలకు శాస్త్ర 4 సిద్దమగుచు 
వజలు గాంధర్వవిధి యట్లు * జరుగు పిదప, నన్నలును .సమ్మతింతురు 4 వన్నె కొండ: 

చ॥ బుషులపయిన్ విరోధము వ 4 హించు సురారులు నిన్నుగాంచి వి 

ద్విమ(డని వై రమూనరు మ 4+ దిం దలఫోయ నొకండ వుంటి వీ 
విషయమె వంశ మైత్రికొక 4+ వేడుక వారధి గా(గనొప్పు న్వ 
ర్విషయము నీయథిన మొన * రింతురు మిక్కిలి మేలు గూర్తురున్ . 

చ॥ అనవుడు రామచంద్రుండను + నంగన। నీ నుఖమందితిన్ బలా 

శనుల కృపం గడించితిని + సంపద నొందితి మేలు పొందితిన్ 

జనపదముం ద్యజించి విపి * నంబున( జేయు మహాతపంబు గాం 

చిన ఫల మొక్క_(డా? యనుచు. + జిర్నగవుం బొనరించు నంత లో 

శూర్పణఖ పీతను కాంచుట. 

1 (త్రిభువనవాసుల + దృషిభూషలచేత, వెలయుచు వాసనల్ 4 వీచుచుండ ఎ 
నాకు గీమున నుండి + యన్నుల మిన్నని, ర్లరులు పొందిన మహా 4 వరము వలన 
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భూమిలో రత్నంబు + పోలిక నుద్భవిం, చిన సీత యచటికిం + జేరరా(గం 
గాలెడు దూంసంబు గతికి పొక్కిన యాస్య,' మొప్పిన' మతివీన + చుప్పనాక 

శే॥ కాయమున వెల్వడిన సూర్య + కౌంతిపంటి, కాంతి యొక్క_ండు ప్రక్కన ( ఖీ (గాలనరసి 

ధరను నింగిని నిండి న + కంచరాట, వులను కొల్చు పతివ్రతా + నలము[గాంచె 

ఉ॥ తావి కురుల్ గలట్టి పని + తామణి నీత(దు తోడ(గొంచు ని 

టీ నని కేగుదేర కు మ + హీతలదుం దిటుపంటి సుందర 

@) విలసిల్లు కొమినులు + చెందరు లక్షీయె సద్య మెన రా 

జీవము వీడి భూసరలినీ 4 చెన్నగు కొాళులు శయ వచ్చెనో; 
టు 

చ॥ అని [భమియించి చూచి కమ 4+ లాసను సృషి మతింపు మీజు నం 

చున నొక హద్దులేని బలు 4+ సోయగముం గలదంచు నంచి (క్ర 

న్నన నొక యా(డుడాన నగు + నాకె కనుల్ మనమున్ మురల్చ్ప(గా( 

బినుపడకుండె నింక మగ + వారలు గాంచిన నేమి యౌదురో?. 

ఉ॥ రాముని చూచి చూచి మటీ + రామను తప్పక చూచి చూచి యో 

తామరసాసనుండె యొక 4+ తావున( గాంచ6గ:6 దగ యట్లు చె 

తో ముద మొంద!గా. దలంచి * తోన యజాండమునందు గల్గు న 

కో_మలికంబు లొక్కయెడం + గూరిచి చేసెను వీరి నిద్దజన్ . 

ఉ॥ కుందనముం బలెం బురుడు + గూడని నీలపయోద గాత్రు( డీ. 

సుందరమూర్తి యీతనికి + జోడగు నేమిది నన్ను వోలె? నీ 
చందనగంధి నావలెనె + చయ్యన మధ్యనె వచ్చె(గాడె? దీ 

నిం దొల.గించి (తోవ నిత 4+ నిం బురికొల్చెద నంచు రాముతో 

చ॥ సుగుణగణాఢ్య!: యీ చెలువ + చూడ (గ రక్కసి మాయలా ;డి దీ 

ని గుణ మెటుంగరానిడి గ + ణింప(గనేల? పలాళి దీని సో 

యగమును నమ్మ. బోకు నిజ 4 మై? నది కాదిది నీకు హోగి గూ 

ర్పు(గం దజీ వేచియున్నది త్వ + రన్ దొల(గింపుము మేలు కోరినన్. 

చ॥ అనవుడు రాము(డిట్టులను 4 నాసురికిన్ దరలాక్షి! మేలు: నీ 

సునిశిత బుద్ది మెచ్చితిని + సూక్ష్మమతి న్నిను గెల్చువారు భూ 

మిని కలరేవి ? నీ పలుకు + మేలున నీ హృదయం బెజింగితిన్ 

' గనుపడ దీనిచై త్యయని + కాంచెదు గాకని నవ్వె నల్లనన్. 

చ॥ సుధయు వసిష్షు చానయును 4 జోడనందగ్గ వరాంగి సీత రా 

మ ధరణినాధు డగ్గటి(గ +" మండెడు నిప్పుల, టోలు కన్నులన్ 
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(గుధ గొన( జుప్పనాతి కని + కుచ్చితురాలః విలాసవేళలో 
(బ్రధనము సేయ వచ్చితివె + పానక మందలి పుల్ల కై వడిన్. 

_ ఉ॥ చంపెద( జూడుమంచు. బరు ఈ షంబున( జూడ భయంజునంది యా 

చంపకగంధి సీత కడు 4 సన్నని కౌను వడంక దూది చం 

. దంపు( బదంబు నొవ్వ జల + దంబున మించును పోలె రామునా 

డెంపు భుజాంతరంబున. ది 4+ డెం జెడుగొ జడుపూని య త్రజీన్ . 

ఉ॥ దుష్ట గుణంబులే యడరు + భూర్తులతోడిది ఖేలయయ్యు( బై. 
గష్టములే వెలార్చు నని 4 కార్ముక వీరు డెదం దలంచి నీ" 

యిష్టము గాననయ్యె సుద + తీ! యిట నిల్వకు లక్ముణుండు నీ 

చేష్ట లెజింగెనేని తగు + శిక్ష యొనర్చును పొమ్ము వే యనన్. 

చ॥ జలగిరి పద్మసద్యులును + శంబర వైరియు. దక్కు వేలువుల్ 

జలగిరి పద్య సంస్థ్టితుల( + జాలం దపింతురు నన్ను పొంద, నీ 

చెలువ రచించు మాయ వల( + జిక్కి.తి మోసము వచ్చు నీకు నా 

పలుకులు నమ్ముమం చసుర + పల్కుచునుండ (గ రాఘవేంద్రు(డున్. 

శే॥ తగులు నీతోడ వలదను * పగిది(దెలుప, మెుపు వెన్నంటు మేఘంబు + కరణి సీత 

వెంట శ్రీరామచంద్రుండు + వెడలి పర, శాల లోనికి జనియె స, శ్చింత చె మెయిని. 
£3 

+ యొలయు దైత్య, యంత శ్వాసంబువిడుపక + యంతరంగ శే॥ తెలివి నశియించి నిశ్చేష 

రల (5 నొంి మవశ మగుడు గోపించి యీ * యతివయందు, గాఢ మగు (పేదుగండని + 

మ॥ ఉరుసౌందర్య పయోధియైన రఘు వ * ర్యుం బొందు మార్గంబు టో 

నరయం జూచుచు నేగు శ శూర్చణఖ య +౪ వ్యాపన్నతన్ వీని పే 

రురముం గొ (గిట( గూర్చనేని తనువు 4 ద్యోగింతు వీడంగ నం 

చిరవౌ స్ఫాటిక కందరోంబునకు( దా + నేగెన్ విచారంబుతోల్ 

శూర్చణఖ సంతాపము 

ఆ॥ జలజ హితు(డు (గ్రుంకె +, సాంధ్యరాగము (గ్రమ్మె, తార్పణఖకుం (గూర 4 సర్పవిషవ 

వోలె దేహ మెల్ల + దూల వ్యాపించె న, మ్మరుని వలని జాధ + మరులు పోల్కా. 

క॥ తాటక వక్షంబున మును, నాటిన (శ్రీరాము మార్గ + ఆము వలె మరుండున్ 

గాటముగ నేయు బాణము, నాటుటచే సంకటంబు + నం దూపిఠెన్, 
రా 

క॥ మలయా నిలమను నస్త్రము, విలయావేదనము గూర్చు * దల వెల గొనుచున్ 

నెలతేని వ్యంజనంబుగ, వలతేనిం దిన(దలంచె 4 వడి నాతురక్తా, 
రా 
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శ్రీ; సంకటము గొల్చు, వార్చి (సో. 6 షంబడంగం, గొండలం దో చిపూడ్చంగ? 4 గోరియంత( 

గువలయాపు రెడు తన్ను సం + కోచ పటుపష, మాని తాపంబుచే(జాల + మా,డుముండె 

శే॥ విరులు పొడియగు నటులీ + పృథివి గలుగు, వనములను ధ్యంసమొనరింద 4 వాంఛచేసి బు 

జర్కొ-వలు వవగూడిన + చంద మరసి, వాని ధ్వని విని మది[క్రుంగ + వడ(కుచుండె 

తే॥ కడగి శోశిమింగ నాళ భుజం + గంబు(దెత్తు, ననుచు( గోపించి చను దోయి + నంటిచల 
గ ౧ 

గారి సోశ సంకటపది * కడ(కమాను, రాముపై (గల వలపున + అంపెలా.డి, 

తే॥ ఉడుకు చనుదో యిపై మంచు +, నుంచు కొనియె,., గామ శరవహ్నా మేన షమి + క్కటము గా 

వేండి బండపై నుంచిన + వెన్నముద్ద, మాడ్కి.( గర(గి నీరయ్యె న + మ్యుగువకదియు, 

చ॥ జలనిధి. (గూరు(డౌ కుసుమ 4 సాయకు దాంచి యడంప యోగ్యమౌ 

స్టల మెది యంచునెంచి యసు* నంచయ మూ(గుచునుండు దుస్ట్రీతి౯ా 

గలిగి స్మరాగ్నికిన్ జడిసి + కంధిని ముని మునింగి నట్టియా 

జలమును వేండియొట(గని + చామ బిడెలబును పొంచెన తీన్. 

శే॥ చమ్మగల నెలతాలు ను 4 షమ్మునొంద, మది. దపించు దె త్యాంగన + మరులుసోశి 
(arn) యా 

కారు మొగుళులు సీలంపు( + గంబములును, కానవచ్చిన ( గేల్కోడ్చు6 * గళవళించు. 

_తే॥ మారుతమ్ముదోషాకర + మన్మథులును, తన్ను చూడకుండంగ భయ + దంపుదంష్ట 

లుండు సర్పముల్ వసియించు + చుండునట్టి, కొండ గుహలోన. జేరె ర + క్షోమృగాకీ 

శ॥ అట వీచు మారుతము మును, పటికం టెన్ మించి వేడి + పాణి చనులు గా 
'లుటచేత( గరమెటు(గక, తటమట పడి చిగురుటాకు +, తల్పమున( బడెన్. 

జ 

ఈ॥ రాముని రూపము గన(బడ(, జాముయు నుత్కుం ఠళనొందు 4+ సంకోచించున్. 

సోముగొని సోలు సిగ్గిలు, రాముడు మజు (గై న మరుని 4 రాయిడి మబు (గుళ౯ా. 

ఆ॥ కారుమొగులు(గాంచి 4 కాకుత్ఫు(డని యెంచి, చనుల నాన నలమి + సంతసించు 
చి 

వే(డిచేత నదియు + విరియంగ( జాజీన, నడలు, దానియల(త 4 కంతు గలదె? 

క॥ విలయాగ్నిం బోలు స్మరా, నలమున( (గాగియును శూర్చ + ణఖ రాముని మే 

నలమి మనునాస జీవం, బుల విడువ(గ లేదు వలపు + పొలుపెటిదియో? 
లు 

క॥ అంజన గిరిసన్నిభ। యిటు, నెంజిలిగొను నాయెడంద + నిలిచి కరుణతో 
రంజిలు మంజలి 'యిదెయని, నంజు గొనినదాని పోలి. + నడు(కు నడలునన్. 

ఉ॥ (ప్రాణము పోయినన్ మరులు + పాయని మాయిని చుప్పనాతి సం 

త్రాణము లేదటంచు( గొల 4+ దాశిన కైవడి సంతపించు న 

య్యేణ విలోలనే(త భువి + నిందిర కంచెను సుందరాంగి గీ 

ర్వాణ నుతుండు దాని విడి + పాపిని నన్ను పరిగ్రహించునే? 



అ ర.ణ్యకాండ ము. , 25 

én ఇచ్చటనున్న సుందరియు 4 నిందిరయేయగు; నాకు(గల్లు న్ 

మచ్చిక వానికింగలది? + మారుండు చూపె పెను పక్షపాత ముం 

చెచ్చిన బాశింగుందునెడ 4 నీత (డు రాకసలోక తామసిన్ 

(గచ్చట మింగు భాస్కరు6డె * కాఃయని చూపంగంబు' కై భాను(డున్. 

శూర్పణఖ సీతను పట్ట(టోవ లక్ష్మణుడు దాని ముక్కు సెవులు గోయుట 

మ॥ ఉదయం బందుట గాంచి శూర్పణఖ లో, నుత్సాహముం బొంది యి 

మ్ముదితార రఠ్నిము చంతనుంగు వటికు + న్మోదింప( డీతండు నా 

చదురుల్, దీనిని దాచియుంచి యితనిన్ + సంతృ ప్రిమై( బొందినన్ 

(బ్రతుకంగల్గుదునంచు బొంచి చనియెన్ 4 రామామణింబట్ట గన్. 

ఉ॥ అంగన, రాము(డొక్క-సర 4 మం దుదయాదిక కృత్యముల్ పొన 

ర్పంగను పోయియుండుటలు + బాగుగ. జూచెను పర్హశాల చెం 

తం గనిపె పెట్టి లక్మణుండ + తంద్రత( జీ(కటియెన తోట నుం 

టంగనలేక సీతను క + డంక (గ్రహింప (గ బోయె నెవ్వడిన్ . 

4 ఒంటరియె లతాంగి యిట 4 నున్నది నాతల(పుల్ ఫలిందె నీ 

దంటను పటి దాంచెద న + తండు నిజంబుగ నాకు లొంగు నా 

కొంటను పడ యిక్కలువ + కంటియు( జిక్కు_కపోనె। యంచు వె 

న్నంటును 'లక్ష్మణుండు నసు + రాంగన వచ్చుట గాంచి యు(గు(డై . 

శా॥ ఓసీ! యెచ్చటి శేగె దింక నిలు నీ + యుద్యోగముల్ చాలు రా 

కాసే! యంచు. దురీలునం బజచి త 4 త్కా-ంతాత్వముం గాంచి బా 

కాసం బూనక కీలంబోలు కురులన్ 4 హస్తంబునం బటి ఐ 

లోసం బారంగ వ'స్తిందిన్ని కరవా * లుం బూని యుగ్రాతుండై . 

శా॥ ఉత్సాహంబున( దన్ను మోచి కొనుచున్ + వ్యోమంబునం జేర ను 
ద్యత్సంరంభము నొందు దానివడి( (గిం + దం (దో చికోపాన దు 

ర్యాత్సర్యంబులు మానుమంచు( జెవులున్ + రంగారు ముక్కు_ం0 జనుల్ 

తతౌందర్యకము వోవ(గోసి విడిచెలా + డె దె త్యాంగనం దిట్టుచున్. 

1 అప్పుడా దైత్య వాయె త్రి *? యజచు నజిపు, డిశలనిండి దివ్యుల చెవి. +దివిరిసొచ్చె 6 

గాటు నెత్తుట భువి నాని * కరంగంజొచ్చె, నన(గ దాని పడిన పాటు 4+ నరయవశమె?, 

1 చంప( బుయిలోడి రక్కసి * చనులు ముక్కు, నాస గోసిన కార్యమె * న్న,గ దళాన్యు 

రత్నముకుటమ స్తక భూధ + రముల6 (ద్రం, వరముహూ ర్రంబుగుణుతించు + కరణినొ ప్పె. 

1 పృధివి యదర6గంబడి కాళ్ళు + విదిరిచికొని, యజచురక్కసి ఖరవధ, * కొజము లేచి 

రక్రవర్షము గూరియు వీ 4 రదము వోలెం, బెరి(గి రోపంబు నవమతి + పెన(గొనంగ, 
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ఉ॥ ఎన్న (డు జంకు కొంకు చెత + లించుక యొందని పూర్యోదేవ సం 
పన్న (కులంబునం బొడము + పెదలి మింటికి లేచు ధారణిం 
దన్ను (దపించు. జూకురు న 4 , దై ర్యమునందు, జలించు వందు. గే 
ల న్నల(యున్ విదుర్చు వెత , లం ఐబడు'ను తలమందు సిగ్గిలున్ , 

ఉ॥ ముక్కును చేతనద్ది తడు + ముం గొలిమిం గల మంట కై వడిన్ 
మిక్కిలి యూర్చు( గేలం బుడ +, మిం గడు మో(దు( గుచంబు లంటుచున్ 
దిక్క-ట మక్కటంవడుచు + దిక్కులు నూచు జెమర్చు వెక్కువే 
చొక్కను పండ్లు గీటు నజ + చున్ బజచుకా వెజిచున్ దలారుచున్ 

చ॥ బొట జొట( గొండ యూటవలె + జొబ్బిలు రక్తము చేతనై నయు 
ర్కటలర పంకమందు తడ, కట్టుగ( జుట్టుచు. జుప్పనాతి స సం 
కటపడి వేల్చులున్ జము (డు( 4 గాతర సెంద6గ( దగ్గ రాక్షసో 
దృటులను పేరుకొంచు. బలు, వార్తల బల్కుచు, బిల్వ మేకొనెకా. 

చ॥ అనలము చేత (బట్టు నిటి + "లాకుని భలము నెత్తిన ట్టి యో 
దనుజవ రేణ్య! నీవు (ప్రమ + దంబున "మేదిని నుండ మౌనులన్ 
ధనువుల( దాల్చి (క్రుమ్మరుట 4 తక్కు.వకాదె? విరోధి' ,నర్లముల్ 
మునుకొని నవ్వ నీకు మొగ , ముం గనిపించుట మెట్లు? కానవో? 

చ॥ విలయము వేళనై న( దగ  వేసట నొందని (బ్రహ్మవిష్ణు ళం 
భులకును నిర్దరాళికిని + భోగుల దైత్యుల కంటె మేటి దో 
ర్బల! పులి “యుండగా నిసు(గు6 దిట్టంగ నొన? యటంచు లోకులన్ 
పలుకులు నేడు నాయెడ న , బద్దమ యెయ్యె ని(శేమి చెప్పుదున్? 

మ॥ అమరానీకము చుట్టిరా ముదముతో , న్ రావతం బెక్కి యు 
ద్దము గావించిన యింద్రు నోర్చిన బలో, ద్యడంబరున్ శంబరున్ 
సమయం చేసిన యాజి నాజి, బజవం 4 జా(గంచు నోరావణా; 
యమరెన్ నీకపకీ ర్తి దొడ్డదిగ ర + మ్మా కాంతు గాకిచ్చటన్. 

మః భవుచే ఖడ్గము గాంచు వీర! వరుణున్ వైవస్వతున్ బావకున్ 
దివిజొఘంబు నవ(గహంబుల జగ , ద్విఖ్యాతిగా "సేవకుం 
దవులం జేసిన విక్రమం బిపుడు చెం, దం గల్లెం బెన్నింద మా 

నపులన్ వీరి నెదుర్చు6 జాలమిని స, న్నా్యసుల్ పిసాళింప(గన్ 

మగ మద దిగ్వారణ దంతరాజి విబుగన్ 4 మాజాటముం జేసి దు 
ర్యదులన్ కొండలు పిండి సేయు బలవీ , రాః రూప సౌందర్య సం 
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పదలన్ మన్మథు మీజు వారయిన సం + యద్భూమి నీ కాలి చె 
ప్పుదవం టోలని యీ నరాధముల పై + బూనింపదో కోపమున్ . 

'శే॥ సురల దెసలకు. దోలిన * యరిది బలము, వజిలు రావణునకును సో 4 దరుల కిపుడు 
చేగ సమసెనా? దనుజాల + కోగిరంబ, యెన యిమ్మానవుల కడ 4+ నడ నేమి? 

మ॥ భవు(డో ధాతయొ వెన్నుండో యని తలం + పం దగ తేజమ్ము సం 

స్తవ రీతిం దొలుపారుచుండు ఖర! కొం తారమ్ములం దాంగుచున్ 
మయవలన్ మెక్కె_డు వగ్గు ౩ తాపసుల వీ +, ర్యంబో? మనుష్యాద దా 

నవ హంవీరుల యోటయో? యెజు(గవే 4 నన్నిట్లు వీరేంచయటల్? 

మః దివిషన్నాథు(డు (బ్రహ్మయున్ విబుధు ల; రిం గొల్వ నిం ద్రాణి గౌ 

రవ చిహ్నంబుల. బాడ స ్రజగముల్ థి ప్రాగల్భ్య మగ్గింప( (బ్రా 

భవ మొస్పన్ ధవళాతప త్త౦ము పయిన్ 4 భాసిల్ల( గొల్వున్న నీ 

కవురా చూప(గం గూడునేమ? వికృతా + స్యంబున్ జను ల్నవ్య్వ(గన్. 

చ॥ ఇది ఖరు.డున్న కాన మజీ + యిచ్చట నిట్టి పరాభవంబు నా 

కొదవ (గ మీకు(గాదొ? బల 4 మొగ్గ(గ నన్ను ధరాస్టలిం బడన్ 

జదుపుచు ముకు... గోసిన భు * జంబుల నిక్కు.న( జూచికొంచు దు 

రదు(డయి మానవాధము(డు + రాజిల మీ భుజశ క్రిగాల్బ్పనే? 

Gi దిగ్గజ వేగముల్ తటు(గ + దీకొని పోరి తదీయ దంతముల్ 

నుగ్గుగం జేసి సద్యశము + నూల్కొన నుబ్బిన బాహుసత్త్వః నే 

(మొగ్గిన యొక్క యాసగొని + ముక్కును నీ(గితి రట్టు నొందితిన్ 

సిగ్గి: డి నె తి దీననగు + చిన్నతనంబును సీది కాదొకో। 

చి॥ శత్రిదశుం గెల్బిశెదేవవిభు + శృంఖలలన్ దగిలించి నొంచి యొ 

ప్పిదమగు సేవలం గొనిన ౪ వి|శుశ మల్లు(డ! యల్లు (డా: వనిన్ 

దదమున నికి. (గుమ్యులుచు 4 + మానవు లిద్దజు నన్ను (తోచి స్ 

గొదవ6౭గ( కు నేం గుమిలి * యూరక చచ్చుట నీకు. దృ ప్రియే? 
ఎ 

“తే॥ అఖిల భువనముల్ గడగడ + లాడ నన్ని, దిశల నోర్చి యింద్రుని గెల్చి + తివురు మేఘ 

నాద! యీ మానవుల చేవ + నజుమ రమ్ము. వీరి( గూల్చక సీక్ రి + వృథయె చుమ్ము. 

ఉ॥ కొండలు పిండిసేయు రణ 4 కోవిదులార। ఖరా। తిశీర్ష దో 

రండ పరా [క్రమాఢ్యులయి + రాజిలు సేనల గూడి కుంభ 

రుండును పోలె నిద్రిగొని 4 (బుంగుచు నుంటిరొ? నేను జోలటల్ 

కొండొకయేని మీచెవుల + కుకా వినరాదొకొ? యింత జాల మే? 
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శే॥ ఇటు సలువిధంబుల+ బలి... 4 యీసుగొన్న, చుప్పనాతి భూమింబడి * (స మ్ల గి 
నరవరేణ్యుండు గౌతమీ -; నదిని నియళ, కృళ్యముల. దీర్చికొని యట + 

చుప్పనాతి మరల రాముని బతిమాలుట 

al వచ్చిన 'రాము( గాంచి దళ, వక్తు9ని చెలెలు కడ్పునల్పుచున్ 
బెచ్చుగ బాష్పధారలను + భీకర శోణిత ధారతో భువిన్ 
రొచ్చుగ6 జేయుచున్ నృప శి + రోగ్రైణ్ నీసొగసె న రూపమున్ | రా 
మచ్చిగ( గోరి యీగతిని థి (మందితి జూడుమ యంచు. జూప(6గట్ 

al (వ్రీలంగ (వ్రేలు వెండ్రుకల * వెక్కు_రు రక్కసి క్రూరచేష్ట యే 
దో లలి. జేసి యుండు నని , యున్ దన తమ్ము(డె చేసియుండి న, 
చోలి. దలంచి నీవెవతె + వొయ్యన నియ్యెడ కేల వచ్చి తీ 
లీల నొనర్చి రెవ్వరు-చె , లీ వివరింపుము యంచు జేండనన్. 

ఉ॥ రక్కసి పల్కు: నన్నెజు6(గ ౪ రా! పగవారను జేర యెక్కడన్ 
నెక్కొాననీకొనర్చు రజ + నీచరనాథుని చెల్లెలన్న, నీ 

! యిక్కిల రక్కసు ల్వదల + నిచ్చట మేము త పించుచున్న యీ 
చక్కటి కేల వచ్చితివి? + సంఘటనం బిది యేలొకో యనన్. 

చ॥ కుమిలెడు వేండి కామ రు జ4 కుం దగు మందగు రామః నిన్ననే 
అర | అట అల భి . అద న సుమశరు చారి ద్రుగ్గి పడ 4 (స్రుక్కుచు వచ్చుట విస్మరించి కే 
రమలదళాత్త్; యన్న రఘు * కాంతుండు జేగుబు రేఖలొస్పు మీ 
నముల [క్రియం జలించు నయ + నంబులకో నరుదెంచు టీరొకో? 

లే॥ అనుడు(జెవులుముక్కు నుపోవ + నంగుచెడచ! యనుచురక్క_సి“ల్క, నోయి 
పడి యిపేల చేసితి వని + సలుకు నన్న. గాంచి కేల్ళోడ్చి నుడివె ల + కశ్చ్రైల 

చ॥ పలుచవు లూరగా నమలి + పారం సేయుటకో? మజేమొ? కా 
వలి గల రక్కసుల్ కటిపి + పంపిరొ? కానంగరాదు గాని ని 
పులు గురియంగ దూవదినె. బొంచుచు( బట6గ. బోయెనన్న ప 

య 

ల్కూలు విని యంతకున్ మరులు 4 (క్రుంగళ రక్కాసిపల్కు నీగతిన్ . 

తే॥ ఆండున ల మండూకము * సండ నుండ(, గాంచి చూలై న మండూకి + కల. 
పుష్కురిణ్గల కోసల + భూప! సవతి(, గన్నపుడు మదిలో నల్క + గలుగకప' 

చ॥ పొల(తికి-రాము(డిటను న + పుంసకు లటు మలుంగు నుండి పో 
౧ ౧ 

రులు పొనరించు రాక్షసుల * రూపడ(గింప( (బ్రతిజపూని యి 
జో . 



అ ర'ణ్య కాండము 

న్వలనికి వచ్చినార మిటు + వ్యర్ష వచస్సులు వల్కి యూరశే 
పొలియక వేగ పొమ్మనుడు + పోవక మూర్గత( బల్కుబనివ్విధిన్. 

చ॥ ముదిమియు( 'జావులేని యజ + ముఖ్య సురాళి దళాస్యుం గాంచంగా. 
గొదుకుచు( గాన్కలిచ్చి పడి 4 కొలురు వాని యను([గ్రహంబుకై 

మదిగొన కిట్లుమీరు మతి + మాలి యొనర్చితి రిట్టిచే;తలన్ 

దట్రిదుక( దలంతు రేని యొక + పల్కు వినుండది మీకు లగ్గగున్, 

చ॥ చెలియలి ముక్కు_వోయనని + చెప్పెడి వారల నాల్క_( గోయు దో 
రృలునకు మేరలేని తల + వంపుగ నాదగు ముక్కుగోసి నా 
చెలువము గడ్డి జింద(గను + చేసి భవత్కుల రూప సంపదల్ 

వొరియ(ం గా “గోసికొంటి రిక6* బోవునేె యెట్టులు( దప్పి దా(గంగన్. 

ఉ॥ నాకము( గాచువారలును + నాగము. గాచెడు వారు భూమి న 

స్రోకమతిన్ భరించు బల + ళశూరులునేని త్వదీయ శీర్షముల్ 

కాకులు (గువ్వకుండ నిట( * గాచు సమర్దులు కారు మీరు న 

న్నీకొని కాతురేని మిము + నేనును కాచెద( (బ్రాణమిచ్చి యేన్ ॥ 

మ॥ తమ మానంబును తామె గాచికొను కాం + తల్ పల్క(గా నేర్తురే 

తమయుత్క-ర్షము? నైన నేనె దెలుపన్ + దక్కొంటి మీమీ (ధి ప్రే 
మముచే నియ్యది నిర్ణరీగళ చల 4 న్యాంగల్య విచ్చేది దై 

త్యమహీశానుని చెల్లెలంచు. దెలుపం + దార్కౌమ్ము నీతమ్ముతో 

సీ॥ 'పెనుపోరులందు కొ + తును మోచికొని మింట(, జనుదు నెచ్చట్కేని *, క్షణములోన 

మాంసమ్మువంటి క * మ్మని ఫలముల. దెచ్చి, యిత్తును కోరిన + దీయ(గలను 

రకించువారి( ది + రస్కరించుట మేలె? కోమలి సీఠచే( + గూడునేమి? 

వల(తులరై నచో( + బలుకు(డ జగమున, స్వర్గంబుసందున్న +, సతుంలోన 

శే॥ జాతియందు( గోరిన దిచ్చు 4 వీతియందు, నేర్చునందును, గుణముల 4 'పేర్ప్చునందు. 

బలుకులందు సుఖమునందు; * గులుకులందు, యొవనమునందు నాసాటి ? యరయ(గలరె? 

ఊ॥ ముక్కును కోసి వెచితిరి 4 మూర్ణత నైనను లి లోపయేమి? నన్ 

మక్కువ ( గొందురేని క్షణ + మాత్రములో మజుముక్కు గొందు మే 
rol ణో లృక్క_(దనంబు నొందుదును 9 సత్క్హ్బృప గల్లిన( జాలు ( దక్కు_వే 

ముకి (డి త్తీత్వసంపదకు? + మూరెడు ముక్కు వికార మేకదా? 

చ॥ మనసు కవింపకున్న6 గద * మానిని. గోర(గ రాదటండ్రు మీ 

మనమున నేను కోర(బడ 4+ మానము (ప్రాణము మీ(దికాదె? కాం 
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శ్రే; ఇటు పలువిధంబుల( బల్కి + యీసుగొన్న, చుప్పనాతి భూమింబడి + (స్రుక్కూచుండ 
౧ 

నరవ రేణ్యుండు గౌతమీ '+ నదిని నియత, కృతళ్యముల( దీర్చికొని యట + కేగుదెంచె 

చుప్పనాతి మరల రాముని బతిమాలుట 

ఉ॥ వచ్చిన 'రాము. గాంచి దళ, వక్తు9ని చెల్లెలు కడ్పునల్పుచున్ 

బెచ్చుగ బాష్పధారలను + భీకర శోణిత ధారతో భువిన్ 
రొచ్చుగ( జేయుచున్ నృప శి 4 రోగణి నీసొగసై న రూపమున్ 

మచ్చిగ, గోరి యీగతిని + (మ్రందితి. జూడుమ యంచు. జూప (గన్, 

ఎం జ క్రి అర ఉ॥ (వ్రీల6గ (వ్రేలు వెండ్రుకల * వెక్కురు రక్కసి క్రూరచేష్ట యే 

దో లలి( జేసి యుండు నని + యున్ దన తమ్ము(డె చేసియుండి నం 

చోలి. దలంచి నీవెవతె * వొయ్యన నియ్యెడ కేల వచ్చి తీ 

లీల నొనర్చి రెవ్వరు.చె + లీః వివరింపుము యంచు జేండనన్. 

ఉ॥ రక్కసి పల్కుు నన్నెజు6గ ౪ రా! పగవారను పేరె యెక్కడన్ 

నెక్కొాననీకొనర్చు రజ 4 నీచరనాథుని చెల్లెలన్న, నీ 

యిక్కల రక్క-_సు ల్వదల + నిచ్చట మేము తపించుచున్న యీ 

చక్కటి కేల వచ్చితివి? + సంఘటనం విది యేలొకో యనన్. 

చ॥ కుమిలెడు వేడి కొమరుజ + కుం దగు మందగు రామః! నిన్ననే 

ఆ తున అధ నా శ శ సుమశరు చారి ద్రుగ్షి పడ 4 సుక్కు_చు వచ్చుట విస్మరించి కే 

రిమలదళాత్త; యన్న రఘు + కాంతు(డు జేగుటు రేఖలొస్పు మీ 

నముల (క్రియం జలించు నయ + నంబులతో నరుదెంచు టీదొకో? 

తే! ఆనుడు(జెవులుముక్కు నుపోవ + నంగుచెడడః యసుచురక్క సిల్కు, నోయనఘ। యోకత్ర 

పడి యిపేల చేసితి వని 4 గలుకు నన్న6. గాంచి కేల్మోడ్చి నుడివె ల త్మణు(డు "మెల 
c౧ 

చ॥ పలుచవు లూరగా నమలి + పారణ సేయుటకో? మటేమొ? కా 

వలి గల రక్కానుల్ కటపీ 4 పంపిరొ? కానరాదు గాని ని 

డాని నా అ పులు గురియంగ నూవదినెం 4+ బొంచుచుం బట(గం టె యెనన్న ప 
(on 

ల్కు_లు విని యంతకున్ మరులు + క్రుంగక రక్కసిపల్కు నీగతిన్. 

చే॥ ఆందున త్త మండూకము + సండ నుండ(, గాంచి చూలె న మండూకి + కల(తపబచు 

పుష్కరిణిగల కోసల 4+ భూప! సవతి, గన్నపుడు మదిలో నల్కు 4 గలుగకున్నె? 

చ॥ పొలంతికి- రాముండిట్లను న + పుంసకు లటు మటుంగు నుండి పో 
వ్, 

రులు పొనరించు రాక్షసుల + రూవడ(6గింప. (దితిజపూని యి 
లో 
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వ్వలనికి వచ్చినార మిటు + వ్యర్ణ వచస్సులు వలి. యూర కే 

పొలియక వేగ పొమ్మనుడు 4 పోవక మూర్చత 6 దిల్కునివ్విధిన్. 

చః ముదిమియు 'జూవులేని యజ 4 ముఖ్య సురాళి దళశాస్యు. గాంచంగా6 

గొదుకుచు. గాన్కలిచ్చి పడి + కొల్తురు వాని యను గ్రహంబుక 
మదిగొన కిట్లుమీరు మతి + మాలి యొనర్చితి రిట్టిచే [తలన్ 

బ్రదుక( దలంతురేని యొక + పల్కు వినుండది మీకు లగ్గగున్. 

చ॥ చెలియలి ముక్కువోయనని + చెప్పెడి వారల నాల్క_( గోయు దో 

ర్పలునకు మేరలేని తల + వంపుగ నాదగు ముక్కుగోసి నా 

చెలువము గడి( జింద(గను * చెసి భవత్కుల రూప సంపదల్ 

తాలియ( గ గోసికొంటి రి(క(* బోవునె యెట్టులు( దప్పి దాంగంగన్. 

ఉ॥ నాకము( గాచువారలును * నాగము గాచెడు వారు భూమి న 

స్రోకమతిన్ భరించు బల + శూరులునేని త్వదీయ శీర్షముల్ 

కాకులు (గువ్వకుండ నిటం * గాచు సమర్హులు కౌరు మీరు న 

న్నీకొని కొతురేవి మిము + నేనును కొచెద( (బ్రాణమిచ్చియేన్॥ 

మ॥ తమ మానంబును తామె గాచికొను కాం 4+ తల్ పల్క_(గా నేరురే 

తమయుత్క-ర్షము? నైన నేనె దెలుపన్ * దక్కొంటి మీమీ (ధి. ప్రే 

మముచే నియ్యది నిర్దరీగళ చల + న్యాంగల్యవిచ్చేది దై దె 

త్యమహీశానుని చెల్లెలంచు 'దెటపం * దార్కొ-మ్ము నీర మ్ముతో 

సీ పినుపోరులందు కౌ + తును మోచికొని మింట, జనుదు నెచ్చటి కేని + డణములోన 

మాంసమ్మువంటి క + మ్మని ఫలముల. దెచ్చి, యిత్తును కోరిన 4 దీయ(గలను 

రకించువారి( ది + రస్కరించుట మేళ? కోమలి సీఠచే6 *, గూడునేమి? 

వల(తులరై నచో + బలుకు(డీ జగమున, స్వర్లంబునందున్న + సతుంలోన 

శే॥ జాతియందు( గోరిన దిచ్చు 4 నీతియందు, నేర్చునందును, గుణముల 4 సపేర్పునందు( 

బలుకులందు సుఖమునందు( * గులుకులందు, యొవనమునందు నాసాటి ? యరయ(గలరె? 

ఉ॥ ముక్కును కోసి వెచితిరి 4 మూత నై నను లోపమేమి? నన్ 

మక్కువ ( గొందురేని &్షణ 4 మా త్రములో మజుముక్కు. గొందు మే 

లృక్క_(దనంబు నొందుదును + సత్కప గల్లిన( జాలు దక్కు_వే 

ముక్కి- (డి త్తీత్వసంపదకు? + మూరె(డు ముక్కు వికార మేకదా? 

చ॥ మనసు కవింపకున్న6 గద * మానిని. గోర(గ రాడటం|డ్రు మీ 

మనమున నేను కోర(బడ + మానము (ప్రాణము మీ(దికాదె? కాం 
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చిన జనులెల ( గోర(దగు ౪ చెల్వముకూడ విషంబయాొ (గదా? 
య 

కొనియెద నీవు సమ్మతిలు 4 కోమలికం బవలం (గహింపవో? 

. చ॥ మృడు(డును పద్మగర్భు(డు ర + మేవ.డు వజ్రియు ధాత్రినొక్క-ైై 

పొడమిన యటులున్న యొటి + పున్ మెజపున్ గల వన్నెకొడ।! దీ 

టడరని పుష్పబాణమున + నందట( జంపెడు మన్మథుండు త 

మ్ము(డె యగునేమి? లక్ష్మణుని 4 పోలిక నిర్ణయు. డయ్యె నాయెడన్. 

సీ; ఈరూపమున నిది + యిచ్చటనేయుండు, నెచటికి వెడల బో + దెవరు. గొనరు 

అనియెంచియే యిట్లు + లొనరించి నారలు, కొక దీనికి వేణు + కతము కలదె? 

యీరు తప్పొనరింప + రేనది యెజీంగియే, రెట్టింపు (ప్రీతి( జే , రితిని తెలివి 

లేనిదాననె; యుగ్రు + లౌ నరాదు లెజింగి, కోపింప జగ మెల్ల + గూలిపోవు( 

శే॥ దగు కులీనులు ధర్మంబు! + దల(చువారు, లోకనాశకార్యములకు + లోనుగారు 

ఆరసి నన్నేలి మీకగు + నగడుద్రోచి, కూడి సుభఖియింపు(డని వేడి + కొనుచునిలిచె. 

Gi ప్రల్లద మిట్లు పల్కు-చెడు 4 రక్కసి. గన్లాని రాఘవుండు సీ 

తల్లికి దల్లివంటిదగు , తాటక6 గూల్చిన బాణమున్న దే 

నుల్లమునం దపంజె కడు 4 నూ6కువ(గా(గొని రాశతసావళిన్ 

(ధ్రైళ్లంగ6 జేయవచ్చితిని + దెప్పరమౌ( జుమి చేష్షచేసినన్. 

చ॥ అసదృశళు( డెన కోనల ధ + రాధి పుత్తు)లమేము త లియా 

జి సకల సంపద ల్విడిచి 6 చయ్యన. గానకు వచ్చి చేరి తా 

పసు లిట నరిమైంగొనర + వాసము చేయుచునుండి క్రూర రా 

ఉస కులమెల్ల ( జక్క-డంచి + క్రుమ్మజువారము మా పురానకున్. 

చ॥ చెఅవడినారు దేవతలు 4 చిక్కిసురారుల కోడి వీరలి 

ద్దజు నరులంచు లెక డక 4 దంటవయేని (కుధాస మేతులుం 

గజికరు న్ బలాఢ్యులగు + కర్చుర సంఘము యక్షకోటి న 

క్కజగొని తోడితెమ్ము వెసం + గ్రచ్చజి( జంపెద నీదు ముందటన్, 

పీ॥ అని రాఘవు(డు సల్మ. + నాసురి యను(బై పె, దవి |ప్రీలివండైల్ల + దంతురముగ 
గన (బడు వాగల + కౌమిని యని తలం, పక నన్ను నెమ్మిని , వల(తువేని 
సోంకులం జంప వ 4+ చ్చును శారి మాయల, నెజు(గంగ వచ్చు జ + యింపవచ్చు 
నన్నియు సాధ్యంబు , లౌసీత .పదలన, యేని నేనుంటయు + నెక్కు_వగునె? 

“తే! మాయులగు రక్యు.గగులు మీకు - మఖు(గు నుండి, పఅపుమాయల( దొల(గింతు( + బాము 

పామె యెజు(గుక్ళన సామెత 4. ప్రభుండ వినవొ, నన్ను చేకొను నీకిది నయముసుమ్ము 
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ఉ॥ నెమ్మది నాపయిం -జొర(గ * నీయక' జానకి యున్న దన్నచో 
ముమ్మర మైన యుద్ధమున + మువ్వురముం దలపడ్డ దైత్య శీ 

ర మ్ముల( ద్రుంపవచ్చు నిది 4 చక్కటియంచు నెజుంగ లేని మీ 

కమ్మునికిం దగం బలికి + తార్పుము రావణు లెక్క_కుం గొనన్. 

ఉ॥ మీరలు కోనలంబునకు + మేలుగ నేగెడువేళ నేను మీ 

కోరిన రూపు గైకొనెద( + గోపి సుమిత్ర సుతుండు ముక్కి_ (డిన్ 
జేర(గ6 దీయ( జాలనని + చెప్పిన మధ్యములేవి సీతతో 

వారకయుందు (గాదె? యని * సల్కుము నీ వనుచుండు నంత లో. 

Gl రక్కాస.( జంవంగా నొక శ 4, రంబును లక్ముణు. డోరకంటితో (6 

(గ్రిక్కూన(గాంచి యార్యః యడం  గించెద దీనిని చంపకున్నచో 

మిక్కిలి పీడ సేయు నన , మేచక దేహు(డు పోవకుండుచో, 
(దెక్కౌాన వచ్చు నన్న6 గను * ద్రిప్పుచు దానవి లేచి యుగ్రయై. 

ఉ॥ చక్క_ని ముక్కు వీనులును 4 చన్నులు వోయియు మిమ్ము గూడి నే 

నిక్కడ నుండ నొక్కు క్షణ + మేని సహింతునె? మీగుణంబు అ 

మ్మక్క-! (గహింష (గోరి యిటు 4+ లాడితి వాయువు నగ్ని మీబు నా 

'మొక్కలి మీ యమున్ ఖరుని + పో(డిమి(ందెచ్చెద నంచు వే చనెన్. 

6. ఖరవధ పటలము (19: సె 
f 

ఉ॥ పూని చలంబు ళూర్చుణఖ + భూరి జవంబున( బాలీ యా జస 

సానమునన్ వసించు ఖర + దానవ పాదములందు (ద్రాలె శా 
ను! 

లూనిన నె శ్రుతో ములక 4 యూడ్బ్చెడు కొలువ( బోలు ముక్కుతో 

వేనలి వీడ సంజ జిగి * పేర్చిన విప్పగు మబ్బు కై వడిన్. 

1 విలయ మిదియని జముని సం * (పేకణమున, (మోంగు ఛేరినాఃలోనన + ముం బొ నర్చి 

పీడుగుచే( గాలి సంకట + పడెడు త్రాచు, పోలి. నేఎపై (ఎడి వడిం, చారలి యేడ్చె. 
ఆ ర 

। మాటతో (6 గూడ. బొగలేవ + మండి ఖరుడు, నిన్ను చూచి [తిలత * సిబ్బరమున 
క. 

నిటు చేసిన దెవ(డొ వా6 * డెటు(గంబలుకు, యమునితలందన్న శం ౨9 + నుమియువాండు 
ne ౮ అజో 

చ॥ అనవుడు దెత్య యిటులను * సన్నః మనుష్యులు మొనివేమచ 
యా లు ఆ గలా 

ధనువుల( దాల్చి గొలుదురు + దర్చక గుందరు లాటి భు త్ర రికుం 
pt) 

ఘనభుజు లున్నతాంగులును + కయ్యము సీయం డాసవావళిన్ 

వనముల రోయిచున్ దిరుగు + వారలు సింహపరార్రముణ డలు. 

&॥ ధర్మమునం జరింతుర(ట! * దానిసి చెకొన( గhూలుకంట | డే 

దుర్మదులె న రక్కాసుల 0 దోర్చల వ్ (తుంతురంట! మీ 
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వర్మకృపాణ:బాణ.ఘన + బాహు బలోద్దతి( గీటు పుచ్చు స 

త్క-ర్మరులంటః వారి. బిల + గర్వములన్ వివరింప శక్యమే? _ 

చ॥ ఇరువురతోడ నొక్క చెలి + యిందును వేల్పుల నేందు నేరికిన్ 

దొరకని నూత్న సుందరత + తో విలసిల్లు మదీయ చకువుల్ 

పొరసి తరింప లేక యట (6, బొర్లుచు నుండె వచింప నత కమ 

తరుణి విలాస సంపడలు 4 ధాతకు నాతని ఠాఠ కేనియున్ ? 

శే॥ ఇంతి(గాంచి లంకాపతి ౪ కిత్తు దీని, నని చలించిన బుద్దితో + నచటి కేగ( 

గోపమున వారు నాముక్కు + + గోసినారు, చూడుమా యన ఖరుయ చి , చ్చువలెమండి 
చ॥ ఎదురుగ( జూచు వారల ద + హించెడు తీరున (గుడ్డ నార్చుచుం 

బదరుచు ముంజెలూడ్చు పద 46 ప( గనుపశ్రైడి తాటి బొప్పె ల 

టదరక ముక్కు_గోసిన దు +రాతర్ముల6 జూపుము చీలు(గూల్తు ( జం 

పుడు నుజుమాడుదుం బొడుతు ( 6 బుల్లని పచ్చడిచేసి (మింగుదున్ .-.. 

చః నిలిచి సమ-స్తలోక ముల + నీటుగం జేయ(గ( జాలు కంటి ని 

ప్పూలు చెదరంగ మండిపడి + ముద్దుల సోదరి(గాంచి యా దురా 

తులు. మనుజాధముల్ మత వి, 'దూరులు నావలన న్నశించినన్ ' 

జెలియరొ! యీకలంకము న + శించునె మేదిని యున్న యంతకున్?. 

ఖర సేనాపతులు పదునల్వురు రాముచే మడియుట 

పే॥ రథము( దెమ్మనిన మా, త్రన హస్తముల తోడి, నీలాద్రులం బోలి + నిలుచువారు 

పృథివి నొకొ_క చేత + బెకలింప(గలవారు, మమ్మంపుండని చుట్టు6 + (గ్రమ్మువారు 

పరశు పట్టిన శూల + పాశ 'గదా-తోమ, రాది సాధనముల 4 నలరువా రు 

చతురబ్ది వేష్టిత 4+ జగతీత లంబెల్ల, పడ కించు హుంకృతి + వజిలువారు 

"శే॥ హాలహలమె రూపొందిన + యటివారు, చెల(గి సేవ ధన్యముగ నీ , &ంపు మధిప। 
లు 

యనుచు దిదునాల్లు వెల్వల + కధిపులై న, వారు ఖరు నధిక్షేపించి * పలుకుటయును. 

ఉ॥ లెస్స వచించినారు కడు + లేబర మౌంగద స్వచ్చకీ ర్తి యా 
తుస్సులతోడ 'నే రణము +. తూకొనుచో విబుధుల్ హసింత్రు రం 

స్సున మీరలేగి మను + జాధములన్ వధియించి వారి యం 

సృమయంబు లాజిచి త + దంగనతో ( జనుదెండు పొండనన్. 
నో 

హసు 

హస 

తే॥ ఖరుని యాజ్ఞ సేనాపతుల్ + కడం మొక్కి! సిగ్గిడి యజ ముదూతనా( , జెలంగుచుప్పు 
నాతి ముందేగ శుభకూచ 4 నముగ వార, లినకలేశ్వరులున్న తాః వునకుంజనిరి. 



అరోణ్యకాండము శః 

శే॥ విమల శశ్వత, పహగస్ర "నా + మములు గలిగి, 'శ&రసాగర శాయియొ 4 (శ్రీమకుందు' 

పాదపద్మముల్' స్మరియించు ౪ 'పద్యనే త్రం జూపెల' 'జేసన్న వారీకి 64 “జుప్పనాక. 

శే వీని(బట్టి నింగికెగుర + వేయవలయు, జేతనందు కోవలయును' + చీల్పవలయు 

గటవలె. గొందవలె€ గడి + కండలుగను, రండు *రండని "రక్క_సుల్ + రాముంగదియ) " 

__ శే॥ లక్యుణుని గాంచి యార్యు(డ + లలన గాచి, యుండు మనికల్పకము పూచి * 'యున్న పగిది 
నొప్పుకరమున గొనయ మె + క్కుంంచినట్టి కార్ముకంబందికొనె నిషం.+ గములతోడ . 

శే॥ తోయజాతు(డా వింటినం 4 దుకొని తూణ, ములను తాల్చి పర్లకుటి య" వ్వలకునేగి 

యిచ్చటికి 'రండనుచు వారి ౪ నెల్ల బిలిచి, తొడ(గ యాతుధానులకోడ , దురముసేయ 

శే (పశయ కాలాగ్ని( బోలిన + వారిపాశ, దాణ శూలాదికముల.( గం * బములవంటి 

యిరువ' దెనిమిది భుజముల + నజకి వైవ, (మోడులం బోలువారలు 4 మోహరించి. 

శ్ర॥ వారిశ సాంస్తములతోడ + బాహువులును, తును[గ నురములబలిమిచే + దురము సేయు 

రక్కు-సులతలల్ సునీశితా + 'స్రముల(ద్రుంచి, పాటి(జూడ ముక్కి-(డియును,పాజిపోయె 

శే కనలు సింహంబుచే( గరి + ఘటలుగూల, హస్తమును నె_తిపె కెతి*+ యడలిసబచు 

కరిణి( బోలి శూర్పణఖ యా + ఖరునికడకు(, బోయి జరిగిన వృతాంత 4+ మునువచించె. 

క॥ వృషవాహనునకు, నరుదగు, విషమన (దగు ఖరు(డు దనుజ + వితతి మడిసెనే? 
విషధరు(డు గరుడు మ్రింగెనె?, విషమించెనె? యనుచు. గనుల'$౪ విషముంగ్రక్కెన్. 

శే॥ సీంగములును భీతిల్ల' గి రించి ఖరుడు, రథము! దెండు ,సెన్యంబుల + రండనుండు 

త్వరగ వాయింపరేమి ప్ర 6 * స్టానభేరి, లెండులెండని వడిం గద 4 లెంచె సేన, 

-తే॥ స్వర్గ పాతాళ ములు వడ + వడ వడంక, భేరియోంగ లెక్కిడరాని 4 వారిదములు 
ఓ 

కెరలు కరణి యుయుత్సుజి + గీమవులగు, రధికులెల్లరు గుంపులై + ప్రబ్బినారు. 

శే॥ గురుత రాభీల భాంకృతుల్ + ఘోషములుగ, వీ(గు భుజముకె యలలుగా + విలయవేళ 

పెదకడలి (ప్రభంజన 4 పేరరణమున, 'రేగినటు విజ్బృంభించె( + బృథుల సేన. 
యలు ng) 

ఉ॥ ఆ(శలి యింకదీజునని 4 హర్షముతో ( దిరుగాడు శాకినీ. 

డాకినులట్లు దట్టనుయి + డంబుగ మిన్ను మజుంగుచేసి య 

సౌకగతిన్ వెలుంగు కడు( * దోరపు( డెక్కైము లోలి( బర్వ (గా 

నాకులు భీతినొంద( గద + నంబునకుం జనె సైన్యసంఘముల్ . 

తే॥ బంధముల (దెంచికొని స్వేచ్చ + బరుగువాజు, రెండుతొండముల్ గలుగు వే + దండములన. 

గ్రాలు దానవకరముల + ఖడ్గనికర, ఘర్షణమున నగ్నులు పుట్టి * కాన యెరియ. 

క॥ పసంబల రొదతో నేమీ, శంబరవము గలియ నిరుల + సంఘాతంబుల్ 

పంచి 'క్రమలా స్తతో సమ, రం బొనరుప వచ్చెననంగం (గాలెన్ సేనేల్: ' 



ళో 

304 కంబరామ్మాయణము స్తే ; రా. 
లి 

క॥ అహిరాడా. మేను-సదివడ, మహి .నిలుకడ'. దప్పి [క్రుంగ 4 _మాజొడ్డి మహా 

మహి ధరము లొక్క వరుస ని, వహముగ్గ రఘురాముపై పెకి ౪ వచ్చినవన(గన్ 

శే॥ పులుల గుంపులో? వారివ 4 పృుంజమొకొ,. 2, వారణాశియొ ? పర్వత థి. సం క్రియేమొ? | 

కొద్దు కాదు హర్యక ని * కాయమన(గ, సాయుధీయ బహుళ సైన్య + చయములరిగె, 

పీ! అరిక ట్రరాన నట్టి + యమునిపోలిన యనే, క సహస వితతులొ 4 కౌల్బలములు 

శరనిధియో “యన, + బొరలి వచ్చునప్పుడు, శరభ సింహ గజ భీ *,.కర లులాయ 

శారూల జంబుక + క్వాస భూత పిళాచ, గంధర్వకిటి వృష 4 గార్డభములు 

కట్ట౦గం బడినవి 6 కంటికందిన యంత, దవ్వుగాంచెడు. గృ(ధ + “తండోయుతము 

శే॥ లగుచు జయశంఖ నినదంబు 4.లడరుచుండు, రథచయంబులు సూక్ష్మనే 0 త్రములర క్ష 

వదనములు గల వారణ+వ్రజము వాయు... గమన మొప్పుతురంగముల్ *.గములు గై. 

పీ॥ పరశువుల్ శక్రులు. + వ జ్రఖడ్యంబులు, ముసల,తోమర.శూల 4 ముద్గరములు . 

దండముల్ వంకర + దందముల్ పాశముల్, వ(క్రకుంతంబులు_6 వజములును . 

చక్రముల్ కుంతముల్ + శంఖముల్ బాణ బా, ణాస నాంకుశ గదా + ద్యాయుధములు 

భాను(డగ్నియు సిగ్గు 4 పడనొప్పు కాంతులు, ర _క్షమాంసములతో (6 గ్రాలునవియు 

'కే॥ వేలుపుల కెల్ల బాధ గ 4 ల్నించిని వియు, విజయ చిహ్నంబులంగూడి 4 వెలయునవియు | 

నెన హేతి. సందో హంబుః ఎన్ని యెడల(, గిజుక (6 దళత ళమనుచు? గ్రీక్కీజీసిమెల సె. . 

పీ బయలు దేజీననె నైస్య + పతులనొక్కాక్కారు, వేయి గొరుల చేవ 4 _ వెలయుపారు 

భూమండలము నొక 4 ముద్దగా గొనువారు, క్రూరాగ్ని వంటి క్ర ‘ న్గుండ్తవారు 

పదునలువురు వారి 4 బలమొక్క ౮ రౌకరికి, నజువది లక్షలు + పజి(గుచుండు 

పలువురు చతురంగ 4+ ఐల మెనిమిది' కోట్ల, నలువది లతలు గలుగుననియు 

చే ఒక్కొ-క న దళమొక కోటి 4 లక్క యనియు. పదునలువురు నాయకులకు. థి బదియునాల్లు 

కోట సె న్యంబులనియు( జె*క్కురుదచింతు.. రమిత మె లెక్క_యిడరాని ' +" దదినిజంబు. 
౧౧? యా = 

సీ॥ బిలయుతుల్ పిడుగుల + వలె బొబ్బలిడువారు, విసరు కె కై దువు కేల + వెలయువారు 

(బహ్మచే వరముల( + బడసిన వారలు, మొగుబలు గిరులన + దగినవారు 

దురహం౦ంకృతులు తమ థీ డోర్చలశ క్రి కిక, దగువారు లేరని * నెగయువారు 

ఆకాశమును కొల్వ * నగు నొడల్లలవారు, కఠిన విశాల వ, క్షములవారు 1 

శే ధరణి గొల్వంగ( దగిన పాదముల వారు, విబుధులుమతింపు సేయః గావించు సమర 

మిదియటంచు వీరావేశ + మనయు వారు, మొగి నహంపూర్వికగ నని , మొనయువారు 

పీ॥ అమరులు వై చిన 4 యాయుభముల నుగ్గు, గావించు దృఢ దోర్యు 4, గముల వారు 

ల బగు ౧న యుండ (గ జేయు, చండశాసనముల( శ జలిపినారు 



ఆ ర-ణ్య-కా "ండ ము. 

హాలాషపాలంబిగ్ని * యడరి' రూపొందిన,. గతి నున్న! కొయముల్..* గలుగువారు 

రక్రకేశములు క్రూ, రత్వంబు వ క్రదం, తమ్ములు మిడి గ్రుడ్డు. తనఠువారు. 

తే॥ కాటుక యు దెలెియన(దగు థి కలవారు శదిలిమి 'దెడిదంబుగని పితృ +" పతియుందనకు 

మిత్తులనుచు భీతింజెంద 4 మిడుకువారు. జడుపు దయసుంతయును లేని * _ యెడ(దవారు. 

సీ॥ గండ పెండెరములు 4 కాళుల(గలవారు, పుష్పహారములచే( + బొలుచువారు 

కవచులు రత్నకం ౪+ కణు లురుదంష్లు9లు, జ్వాలలవంటి కే 4, శములవారు 

'సంగరోత్సుకులు తు 4 రంగముల్ సింగముల్ , క్రోంతులు భూతముల్ + (ప్రేతములును 

శరభ భల్లూక ముల్ 4 శార్దూలములు సార, మేయంబులను శంక + మీ*బవారు 

'క్ర॥ నిస్పులం బోలు మొగముల + నెగడువారు. కాలకూటంబు( బోలిన * కనులవారు 

కాలు సేతులు మొగములు + గణన సేయ, మూడు నాల్లెదులేడులై + పొనరువారు. 

శ్రే! వ(జ్రియును కోవఘూర్తిత 4 వదనమరసి, బెడిసి వెన్నుచూప(గందగు న్ బెట్టిదులును 

బవర మే చేమి(గండూతి( + బడసియున్న, భుజగిరులు గలవారలు ౪ భూరిబలులు. 

పే యతులనుండి కొ, న్నవి రాక్ష పేళు లి, చ్చినవి దేవతల వం + చించి లాగి 

కొన్నవి గంధర్వ + గుహ్యూక సిద్దుల, బాధించి కైకొన్న* ధ్వజచయంబు 

జాలరు గొడుగులు + చామరంబులు స్యంద, నవితానములు నిండి + కవియుకతన 

మార్తండు కిరణముల్ * మటు(గు పడంగ( జ, తుర్ష వ లోకముల్ * తోడరిగెలుచు 

శ్రే॥ దణులు పదునల్వురును వారి + దళపతులును, ఖడ్గఖేటక శూలాది + . కములుదాల్సి 
పులులవ టె సింహములవలె( * జలముమెజసి, దాడీ వెడలిరి జగములు * తల్రడిల్ల. 

a) 

తే! విండ్లుక త్తులు గలవారు + "పెవపులపయి, బండ్లు కనబడు వారలు * పై (డికొండ( 

బెలగించు. వారలు దెత్య + దులునాజ(, దీర్చుటయె ముఖ్య మెయుండు 6 * దీక్షవారు, 
(can ౧m & | "అరా 

చః (తిశిరు(డు దూషణుండు పెను | 'తేరులనెక్కి- జయేందిరన్ చెసన్ 

వశ మొనరించి నటి ఘన * పా గదాదుల( దాల్చియుద్ద ద్ర స 

ర్క-కులగు వీరవర్యులు స + కాశమునన్ విజయాంక' గీతముల్ 

విశదముగా( బఠింప: గడు + వీ(కను వచ్చిరి సంగరార్భటిన్. 

ఉ॥ మిక్కుటమైన మల్లభట + మేఘ కదంబము భేరి (మోతతో 

జక్క రజఖే(డు మిన్నారయు 4 స్వర్ణ గిరిం దగంజొట్టి నట్టు లై 

ముక్కాలులై న రక్కాసులు * ముంగల 'వెన్క_ల "నన్ని 'రెక్కలన్ 

నిక్కుచు రాఖరుండు జయ * నించె జగంబులు బెగ్గడిల్ల (గన్ 

మ॥ మదమాతంగ ఘటల్ తురంగ చయముల్ + మొల్యంబులున్ దేరులున్ 

మద ఫేనార౦ మహీతలంబున( జరిం * పం దొక్కు డెయెండిపె 
ఎ (a 



406, క 0 దఐరానూయుణము 

లిదమె ధూళి వియ త్రలంబు పరవన్. $:లీలన్'రిజగద్బొంధు ప“ = 

చ్చ(దనంబిందిన గుబ్లముల్ రథము .న.+ చృంబయ్యె వీక్షీంప6గన్, 

ఉ॥ సాగర ముల్చణంబయిన + చందమునన్ మితిమీజి శ్రాల్బలం... 
. వాగతి సాగ బాజంగ వ 4 నాంతరమెల్లను దుక్కియయ్యె శై శె 

 లాగములందు మింట(గల + నబ్దములన్నియు నెండె6; బూ! (బో 

సాగరమన్న రాగ్రిచర + + నై సై న్యరజంబు వచింప నెట్లగున్ ?. 

Gi కొండలమీద వేయు పెను ॥ కొండలు వింతగ నెక్కురీతి వే. 

దండ శిరంబులందు సెగ + దాంకు విసంబును పోలి హింస లు 

దృండత ( జేయు రక్క-సులు + దా(టుచు మీటుచు హుంక రించుచున్ 

ద్లండితనంబు (' “జూపుచు ము ౪ దంబున నేగిరి కొంద జుద్దతిన్ . 

శా మాయాబంధము పూర్తి రిగా€-దొలయ స + న్మాన్యాళికిం దోవ నే 

చాయన్ శక్యముగాక "కోడనె నివా + సంబంది ప్రాణంబులం 

బై యామ్యేశున కందియిచ్చు :రుజ'రే .* వన్. సై నికాగ్రంబునం 

దాయుర్వర్గన సూచకంబుగ(..జనెం + బ్రావేశయై విగ్రయున్. 

' ఉ॥ భేరి రవంబుచే -గగన' 4-వీధి( బయోదము లోట: నొంద(గా- 

జ్యారుతికిం గడుంజడిసి' + -(హాదినులుం బుయిలోడి పాఅ(గా (6 

బేరులివుల్ -వినంబడ+గ + వెన్నుని. ంకియు- లజ్ఞనూన(గా 
వీరవరేణ్యులున్న యట... వీస్థలింజేరె సురారినై న్యముల్. 

చ॥ పరవిన సేన(గాంచి మృగ +.పక్షులు' చూపులు. దిగృమించ(, ద 
త్రఅపడి నోరులెండ(గ, రు + తంబులు గీడ్పడ, మేలుసోల, దె 

స్పరీలుచు రో-జుచుం బఅిచెం థీ బారిన పుంగవు తోడ శత్రు భీ 

కర ఖర'సేనరాక వడి 4 గామును దేళ్చెడు వేగులో యనన్. 

శ్రీరాముడు యుద్ధస న్నద్దు డగుట. 

చ॥ ఘనులగు రామలక్ష్మణులు 4 క్రన్నన ధూళిదివంబు గప్పుటల్ 

దనుజుల పాదఘట్టన, టొ, దళ్ల మహీజములుక్కి_కూలుని 

స్వనములుభీతి (బాటు మృగ 4+ పకుల గందరగోళ పాటు చూ 
చిన తటీ దె దెత్య సైన్యములు + చెచ్చెర వచ్చెనకా( దలంచుచున్ . 

శా॥ తూణీరంబులు పూని ఖడ్గక వచా *దు ల్దాల్చి హ హ స్తంబునన్ 

బాణాసంబు ధరించి లక్ష్ముణు(డు కో, ప స్వాంతు తడై రాము గీ 

ర్వాణ ప్రార్థిత జన్ము(గాంచి నను సం 4 గ్రామార్ధి నంపుండి యూ 

యేజీలోచన తోడ నిందలరి నా , యేపుం బరీక్షింపుండీ. 



ఆ రణ్య కొండ ము 

మజ అనుడున్: రాముడు తమ్ము(గాంచి' వినుమ * న్నా! మున్ను నన్నర్థిమై' 

మునిసంతానము- కోరో రాక్షస 'బలం% బు. న్నేనె'మాయింతు (గా 

కని పంతంబును పూనియుంటిని. మదీ 4 ,యంబైన ప పల్కుల్వ్యథా 

చన కుండం బరిమారు గావు మిట భూ. +_జాత్సన్ మది న్నెమ్మదిన్, 

మ॥ అని తమ్ముం గడు బుజ్జగించుచు నర 4 ణ్యంబెల్ల నాళశరిబుగా 

నని సేయం జను దెంచు "సద్ది ఖర సె + న్యంబంచు 'నూహించి క్ర 

న్నన గోదండ తనుత్ర తూణములు పొం + దం దాల్చి సన్నద్దు. డై 
యనుజుం [గ్రమ్మజం గాంచి యిట్లను ఘన + శ్యాముండు రాముండొగిన్ _ 

శా॥ అన్నా! కమ్మ్యతు టక-జంబయిన యీ + యాయోధనం బందు నన్ 

గ్రన్నం దా(కిన దై త్యమర్త్య సుర సం + ఘంబుల్ బలంబేది యా 
_ పన్నత్వంబున( (గ్రుంగి మందునని చె, ప్పన్ లేదు దో స్ప'*త్తు సం 

సన్నత్వంబున ప్రాలుమాలిక (దొలం + పం బంపుమా వే(డెదన్. 

ఉ॥ నావుడు లక్ష్మణుండు రఘ్ము* నోభు పరాక్రమ స త్వ్వసంపదల్ 
వావిరి( గాంచు వా,డగుట * భ్రాతృ నిదేశము మీజికుండ సం 
భావన సేయు వా(డగుట'* మాజు వచింప(గ లేక (మొక్కి బా 

ష్పావిల నేత్రయైన' జన + కాత్మజ చెంగట నిల్చె.భ.క్తిమై. 

కొ॥ తాటంకంబుల( దాల్చు పూర్ణశశి నొం + దం బూచు పూ. గొమ్మకున్ 

సాటింజెందిన సీత సోలిపడ ని. ష్వాసంబు తోడ న్ని రా 

ఘాటం బొప్ప మహా గుహన్ వెడలు సిం + గం బిట్లు రాముండు దో 

షాటుల్ గర్డిల వీడె( దిర్హకుటి నిం + ద్రాదుల్ ప్రహర్షింప (గన్, 

చ॥ నిడుపు వెదుళ్ళు( బుట్టు చెడు + నిప్పడవిం దమ వంశ సంతతిన్ / 

బొడవటి( జేసి తీలుపడు + పోలిక నొప్పిన చుప్పనాతి త 

ల్ల డపడి రాము(గాంచి మన * లం బరిమార్చ( (ద్రితిజ (6 గొన్నయా 

దుడుక( డితండె యంచు( దన + తోయము వారికి 'జూపెనాత నిన్. 

ఉ॥ నింగిని రశ్మి, (గుంచి రోవి నిల్వ విమానములన్ జరించు వే 

ల్చుం గమినోర్చి కీర్తి పొలు , పుం గడియించు ఖరుండు భూమిభ్ళ 

త్పుంగవు(. గాంచి రాక్షసుల 4 తోడ వచించు మనుష్యు నీతనిన్ 

(మంగంగ6 జేసి నే విజయ + మాల ధరించెద( జూచుచుండు,డీ. 

చ దుడుక ( డొకండు వీ(డుః మన 4 దుర్హమ 'సెన్యము లెల్ల నిల్వ నీ 

యడవియె చాలకున్నది!-న + యంబున నే( గొనుగెల్బు గొప్పదై 
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యడరునె? యల్బకార్యమిది + యందబు( జూచుచు నుండు(డేనేె "యొ 

కడుపున వీని(బిట్లికొని + ప్రాణము తోడుత మ్రింగివై చెదన్. (బిల్వ 

చ॥ ఖరు(డిటు పల్కుచుండంగ న + కంపను(డన్ బుధ తల్లజుండు సం" 

బరమున నడ్దువచ్చి విను + మా'యొకవాక్యము దె దై త్యనాథః సం 

గరమున మిక్కిలింగినుక + గాంచుట మంచిడె కాని నేండుదు 
_నరత దుర్నిమి త్రములు + తారొ-నెం గాంచును యంచు నిట్లనున్. 

అకంపనుడు ఖరునకు దుర్నిమి త్త తములు దెలుపుట. 

శే॥ తోయదములు గరించి నె + తురులు గురిసె, నర్క బింబంబు పరివేష +, మమరె(జూడు 
జ ఆని | 

సీధ్వజము మీ(ద6౬ గాకముల్ 4 నిగిడిపోరి, పడుచు( బనవుచు6 బొరలాడు  పగిదిం/గనుము 

శే ఖడ్గధారల పై మడ&ీ + కములు మసగర, నెడమ కనులు బాహులు వీంగె * + నెక్కటులకు( 

గుదీర లెల్ల సీల్వుననె తూ( +4 గుచును పడియె, నూళ వెటైం గుక్కలు నక్క 4 లొక్కక 

'శ్రేః మదజలముగార్చె(గరిణులు + మదకరులకు, విజిగె( గొమ్ములు మహితూల( 4 విడుగులుర? 

దెసలు మండె శిరంబుల( + గుసుమచయము, పొలసు వానన వీచనీ 4 పొలముగనుము, 

శే॥ ఇటగుట వీని నరుండని + యెన్న దగదు, వీని. జూడ( దో(యనవి యె 4 న్నేని గలవు 
ne) 

పన్ను మన మాయ లిచ్చట( + దినికీరావు, మీదు కినియక నన్ను క *మింపవయ్య. 

చ॥ అనుడు జగంబు లొక్కపరి + యల్లల నాడ(గ నవ్వి యాఖరుం. 

డను విబుధావళుల్ మెదుగ 4 నాజిని నూటి(గ సన్నె పొ(త్రముం 

జెనసిన మద్భుశా(గ్రములు + చెచ్చెర మిక్కిలి బూరటిల్తె నా 

వినుత పరాక్రమ స్ఫురిత + వృత్తి మనుష్యుల కంత చుల్కయే? 

క॥ అనుచుండ సింహమును గవి, సినసామజములను పోరి 4 (శ్రీరాముని దె 

త్యుని సైన్యము దట్టముగా(, జెనసె నుడిసె నార్చె( బేర్చెం + జిడిముడి పడుచున్, 

ఉ॥ విండులు వంచినా రసుర 4 వీరులు పిమ్మట రాఘవుండు కో 

దండము వంచి బాణములు 4 దట్టముగా బటజపంగ ధారలై 

దుండిగ వారువంబులకు( 4 దున్గెం బదంబులు సిడుపాటుచే 

గొండల. బో లె( దొండములు 4 కోల్పడి కూలే మత ౦గజంబులున్ . 

"క్రే॥ విలీగె కూలముల్ ఖడ్ల్డముల్ + మురి సెగదలు, తెగియె భిందిపాలంబులు 4 (త్రెవ్వె విండ్లు 

తునిగె. జక్రముల్ దోండముల్ , (తుంగెందోమ, రములునుగ్గయ్యె6 గేడెముల్ + వ్రయ్యః 

ఈ॥ చెడియెం గరుల పపంబులు, పడియెం గంకణము లొరయ 4 భల్లకరంబుల్ 

మిడిసెం దలల మలలు మణి, బెడిసె శతాంగములు భిన్న 4. భిన్నాంగములె . 



అఆరణ్యకాండ ము. న 909 

చ॥ ఖరువుల డుస్పి యండంగల 6 గంధగజంబుల డుస్సి వే దిగం 

తరముల.( జొచ్చురాఘవుని "దారుణ శాత. శరాళిచేత ని 

బృరముగ వీరలక్షికి ని ॥ వోసములౌ దనుజాళి 'వక్షేముల్ 

విరి సెను శీర్షముల్. తెగియె: 'వెల్లువలై ప్రవహించె ర క్రముల్. 

4 కంజనేతుని యస్త మొ + కండు నూర్లు, వేలు “లక్షలు కోటులై + 'పెరింగి గిరులొ 

గిరుల శిఖరములో యన' ౪ బరంగు సోకు, మూకలం గూల్చి పీనుల 4 (ప్రోగుచే పె. 

ఉ॥ మ్ర(కులు కారుటగ్గి బడి + గగ్రూలుచునున్న తెజంగునం దలల్ 
ప్రేకన క్రుంగ ముండెములు + (దైశ్లెను రక్తమయంబు లౌచుం బై 

వాకసమందు పాజు కమ + లాకు శరావళి వారి ప్రాణముల్ 

వీకున (మ్రింగ వెంటంబడి *-వీడక యేగిన చందమై తగెన్, 

ఉ॥ స్ర్రీల కనుంగవం బలెనే 4 దీ ర్రములై బెడిదంబులై న శ 

లోలుని వాడి తూపులరి 6 లోకము ఇ ఖడ్గ కరంబు బర్త గం 

ఠాలి తెగన్' జిరాలు విరి + యంగ బదంబులు శైవం జూపటుల్ ' 

సోల( జెదర్చె దిక్కులకు + సోంకుల వింతగు శీర్షరాసులన్ . 

మ॥ కీతిభృద్వీర మహేంద్ర చాప శర వృ *ష్టిన్ జాజు కీలాల సం. 
హతిదై-తేయ కబంధబంధవృతి యే * పారన్ మహౌఘంబులై. 

తత విస్బార వనాశయాళిగ వనాం ౪తం బెల దత్పూర్వ సం. 

స్ధితి మార్చం బడి యెషు టట వెలసెన్ * జిత్రంబుగా జూచుచోన్, 

1 ఆ ర్త సాగరంబున, కూర శిరో బాహుదండ * శూల పతాకొ 

వారణ రథగజ ఘోటక, వారంబులు దేలియాడె. + బరిపరి విధులన్. 

1 అప్పుడు బలియురు కొందటు, నిప్పులు (గక్కుచును చూచి + నిగుడుచు. గొండం 

గప్పిన జీమూతము లన, గప్పిరి శరవృషి తోడ6 + గాకుత్సవరున్. 
ల థ 

1 వారల బాఖాసారము, వారక యాత (డు హారించి 4 పజపి దెసలకున్ 

ధారణీ నడుము విణఖుగ। గాం, తారము నిండంగ నజకె + దె త్యుల శిరముల్ . 

iu ఆఅట్టలా డె( ([గ్రొన్నెత్తుట మారులు కరులు, ముని(గెదై త్యవరుల [కొవ్వు థీ ముక్కు_వటికు 

మెస్వి క్రక్కుచు భూతముల్ 4+ మేలుమోవ, లేక మెల మెల్ల ( గాల్లద +, లింపసాగె. 

111 కల్లు మత్తు వంచనమును * గలుగు నసుర, వరుల నేత్ర రత్నంబుల + గరట చయము 

కొల్లగొనె; ధర్మ సత్త్వమ , కుంఠితంబు; దుష్తులకు6 జేటుమూ6డుట + కష్ట తరమె? 

చ॥ ఇరుల(6 దొలంచు భాను క్రియ + నేచిన రాఘపు మీద నీ( అలం 

దొరసిన రోష దృక్కు.లను + దొందడి సేసి యుగాంత కాల ఖీ" 
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కర జలదంబు లొగ్గి వడ + గండ్లు వెలార్చిన లీల యామినీ 

చర నికరంబు లొక్కమొగి6 4 జల్లె "వెసన్ సక లాయుధంబులన్. 

పీ॥ వీదపె చిసవారు + వీరువీచినవారు, వీరు వేయ(,దలంచు 4 వారలనియు 

వీరు 'సేర్చినవారు + వీరునేరనివారు, వీర లెక్క_టిపోరు + వారలనక 

నిరిచిన వారల + నరిగిన వారల. గాందిశీకుల (6 దిట్టి + కణజపువారి 

రే(గెడు వారల + రేపు వారల నెధి, రించు వారల హుంక + రించు వారి. 

శే॥ గని ముస(గి త్రుంపగా మస్త + కములుకొన్ని, మేఘమండలమున (గొన్ని 4 మిథునరాశ 

గొన్ని బుక్ మండలమున. + గొన్ని గిరుల, గానలో గొన్ని కొన్ని ది 4 క్కురుల(ే 

చ॥ తరగల తోడి శోణిత న 4 దంబుల(గూర్చ సురారి శల కం 

దరముల( దొల్బ్చు రామవిభు + దారుణ శాత శరాళి భూనుపై 

గిరుల పయిం బయోదముల( + గీల్కొనె( గొన్ని పయోధింగొన్ని ర్ 

ర్పురుల తను (వ్రణంబులను + (గ్రుచ్చుచు. గొన్ని యెలర్చె నెల్లెడన్ . 

ఉ॥ హారయుతుల్ మహోజ్జ్వల దృ + గంచితు లాయుధ హస్తు లుత్కట 
స్పార శరీరులొ మగలు 4 భానుకులేశు శితాస్ర్రపాళిచే 

నురలి తునింగి నుగ్గయి శ థి రోద్దత ఘోర సమీరణంబునన్ 

శరధిని చేర నిర్ణరులు + సంతస మందిరి నింగి నార్చుచున్ 

చ॥ ప్రబల తురంగ సంహతి త 4 రంగ వితానము గా(గర కమకళా 

కబరజలాన గుండెలను * కంజ వనంబు రహింప వారణా 

లువికిన న(క్ర బృందముగ 4 నూడిన (పేపులు శై వలంబుగా 

గబగబ భూతరాజి దుము + కళా విలసిల్లై రజోర్వి సంద్రమై. 

ఉ॥ కొందటు కుయ్యి వెట్టి రొక + కొందటలు సోలిరి కొందటీల్గ6గా( 

గొందజణు పొట్ట (వీల మజీ + కొందటు కాళులు చీల టోలుచుం 

గొందజు దొర్ల నెత్తురున( + గొందజు మున్లుచు( జచ్చి కేల(గా( 
గొందటు పాజి( గొందటిట( + గుందిరి రాముని బాణవృష్టి చే. 

ఉ॥ [వంతల ఖీతి( బాబు సుర 4 వైరుల( గాంచుచు( దిట్టి నవ్వి కా 

లాంతకు( టోలు రాక్షస + గణాధిపతుల్ పదునల్వు రొక్క_టన్ 

ద్రుంతము (క్ర్షంతమంచు ఘన + దోర్చోల గర్వమునన్ మహే? దు 
ర్హాంత విషంబు నా నడరి + దందడి( జుట్టిరి రామచంద్రమున్. 

శేజ శిపుని కవిసిన (త్రిపుర దా + నవుల కరణి. రాము. గవిసి మతింపక + రాజూ కనలు( 
గనుల( జూప్పచు మేఘంబు + నెనయు ధనువు, కేలంగొన్న యౌతని(గొటం + గిటినారు 

- ల © 
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చః ఒకరు(డు ఖడ్గముకా వయిచె + నొక్కరుండు చక్రము. ద్రిప్పి వీడె వే 

తొకరు(డు పాశమున్ విసరె 4  నొక్క(డు తోమర మేసె. జేవ నిం 

కొకరు(డు కొండలం బటిపె + నొక్కండు దండము వీచె నుగు(డై 

యొకరు:డు కేరితితై మణీ + యొక్క6 డదల్చె నొకండు హూమ్మ నెకా. 

చః. వెలువడు రామ శాత నర; బృందముచే రథ రథ్య వర్గముల్ 

హభీలిసె మతంగజంబులును 4+ భూమికి యుగ్గెం దురంగ సంఘముల్ 

తలలను కోలుపోయె నవి ౪ తా నురసాపుని చుట గుళ్లు నా( 

దోల(గిన సో(కుమూ(కయనసన. ల దోశ ( రణస్తలి పీన్లు ' కుప్పగాకా. ' 

ఉ॥ సోలిన దైత్య దేహముల 4 శోణిశతముల్ (వ్రణరం(ధ్రముల్ విడ౯ా 

జాలు(గ( జిలున న్నెగసి 4 తాత లమెల్లను కప్పివైవ దే 

వాలియు( గేల మూసికొనె + నకియుగంబు( గృతాంత దూతలుం 

గాళులు నొవ్వ6 గాంపడును 4 కాంచుచు మోచిరి (పాణబృందమున్ . 

ఉ॥ ఓలి పిశాచము ల్లిరుగు + యుద్దము నున్మద వృత్తి గోరు దై 

త్యాళుల వ క్షరిగహ్వారము + లందు శునీత తిచొచ్చె( దచ్చిరః 

పాణల నక్క_లెక్కె_(దమ 4+ వాత కరంబులు (గువ్వవారి ము 

గ్లాలము( జేరు కర్చుర ని + కాయము (్రోదినులట్లు(గమ్మజెన్ . 

చ॥ తలలురలెన్ గనుల్చెదర( + తన్నయనంబుల నిప్పుకల్ వడెకా 

మలలుగ నేల దొర్హినవి 4 మత్తగజంబులు దికృమూహ మ 

లుల పడె! గొల్మినట్లు మిడు * గుర్పెగ సెన్ సమసెకా వరూధినుల్ 

లలిత నృపావతంసు కర + లాఘవ' యెట్లు వచింప శక్యమౌః 

11 స్యందములతో నాయుధ + చయముతోడ, దళపతులు పదునల్వురు 4 తక్కవారి 

పై నికనికాయ మెల్లను + సమసి పొలసు, కంపుగలర క్ర జలధిలో( + గలిసిపోయె. 

'ఉ॥ వారలు సంగరాంగణము 4 వారకచూచి శిరంబుతోడి వా 

'రేరును లేమి రాముపయి 4 నేపనమండుచు( బండ్లు గింటటుచు౯ా 

మోరలు నిక్క_(గా నరద + ముల్ రఘువర్యుని (క్రేవ((దో లుచుకా 

ధీరత హుంకరించుచు మ 4+ దించుచు గర్వపు మాటలాడుచుకా. 

GN వచ్చిన(గాంచి రాఘవు(డు 4 వా(డిశరంబులు నాంటనేసి యొ 

క్క-చ్చున6 దచ్చతాంగముల 4 నర్వుడుసేయ గుజాలు సారథుల్ 

విచ్చిన నేము లచ్చులును ౪ వ్రీలిన చుక్కు_ములుకా యుగాంత మం 

దెచ్చిరి గాలిచే నెగసి + యేగెడు పోలిక దో(చె మింటిపై. 
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శే స్యందనము లట్లు సమయ దై + చండ భంగి, నపుడుగణచుచు భూమియు 4 నగలునట్లు 

క్రిందికిం దూ. “ధనువులు + కేల(దాల్చి, పిడుగులం బోలు శరములు + విడిచినారు. 

శే॥ దిశల వేదింప.6 జారిన * నిశిత విశిఖ, తతుల నడుమున ఖండించి + దా: రథియు 

వారి దాణాసనంబుల + వరునపెటి, విటిచి మానిచె వారల + వింటిపోరు దు 

క॥ కోపమున వారు కొండల, నేపున బెకలించికొని ది 4 నేశుని కేరుం 

(బ్రేపు చెడ + నెత్తి పయికా, టోవంబున వైచి రుగ్రు. + డున్ దిగులూనన్. 

ఈ॥ గొనయమదుకో (గను బొమ్మలు, నినకులునకు వంగె వాహి + నీశుల తలలున్ 

ఘన గిరుఇతోడ( ఐడె మే, దినిపయి[( గరలాఘవంబు * దివ్యులు పొగడన్. 

క॥ ఈలాగు వారు గూల(గ, మూలబలదు గదిసి రాము? ము్రైం దెలుచన్. 

బోల(గ దివి భువి 'దెసలని, తేలిక( చెలుపంగరాక ౪ తికమక పడ (గన్. 

"త్తే॥ దుందుభులతోడ నేను(గుల్ + (క్రందుసలిపె(, గటుగుఐధ్వనితోడ శం , ఖములుమొరసె 
తురగ హేషలతో రణ 4 దో హలులగు, రక్కసుల పేరెలుంగులు,పిక్క-టిల్లె. 

ఉ॥ అంబర వీథి నిండెనసు + రావలి కె కైదువు లెల్ల వాని ము 

ధ్యంబున(దూజీ రామవిభు 4 దారుణ మార్గణరాజి నుగ్గునూ 

చంబుగ( ద్రుంప(గాటెటిలి 4 చయ్యనమింటికి నేగ నిర్దరౌ 

ఘంబులు పాటె దిక్కు.రులు 0 కన్నులనార్చె జగంబు' 'బెగ్గిలెన్. 

తిశిరునినంగర ము. 

మ॥ బలవంతుండు పసిండి బొమ్మికము లు + ర్రాజిల్లు వాండుం గడున్ 

చళము ల్లల్లి నవా (డు మూడు తలలు 4 ద్యద్రీతి రాజిల్లు సో 

కులమన్నీ (డు ఖరానుజుండు గిరి ' + క్రూర త్రికూలంబు నా 

జెలంగెన్ రాక్షస సేన మధ్య సరవ్భ 4 షింగూర్చు చాపంబుతో, 

మ॥ లయకాలాంబుధియో యనంగ జగముల్ 4 మూ ర్రో(గశళబ్దించుచున్ 

భయద (పోద్దతిం దన్నుచుట్టికొన( జాప్యం శేష మాత్రంబు తో 

డయి యొక్క_ండుగ నిల్చు రాఘవ విభుం 4 డవ్వేళ నొప్పెం దమో 
మయ రంగస్లలి వెల్లు దీపమన స , మ్య(గీతి యుద్ధావనిన్ .. 

మ॥ శరఖడ్లా డాదులతోడ భీకర ధను 4 షంకార హుంకార ని 

కృరరోన పంబులతోడ? గ్రూర నయన ( వ్యాపారుడై ( రాము(డా 

ఖరుత మ్ముంగని ఐ వాని సేనను స సృష , త కూర కాఠిన్యమున్ 

వరదో స్పారముం గానిపించె సమతన్ 4 బ్రాగల్య్య 'మేపార (గన్. 
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శే॥ కెగను కాచలు తలలును ‘ తెగను శేలు; 'తెగెను' తొడలును. నడుములు శి తెగెను వేళ 

తెగెను మోకాట్ల పాదముల్ + తెగెగొడుగులు, తెగెనుపాళాదికంబులు + తగరణోర్వి, 

శ్రే॥ అరదములు సఠాకలును ర' + థ్యములతోడ'(, 'ద్రుంగి పుడమినిపడియె దుం +" దుభులతోః 

దుండములు తెగి మత్త వే *, దండచయము. పిడుగుచే( గూలుగి రులట్లు + బెడిసివడియె, 

చే॥ తలలు తెగువారు తెగుటలు, తెలియక శరవృష్టి గురిసి + తీజుదు రిలపై 6 

దలదెగని వారు రేంగుచు, జలదము క్రియంగురియుచుం ద్రు ' ఏరవర్షంబున్ 

చ॥ కరముల గేడెముల్హనర + గాటుకకొండలవంటి కర్చురో 

త్కరము' క బంధముల్ , కనక 4+ కంకణ నూపురముల్ ధ్యనింప (గా 

మురియుచు నాడు వేలుపుల + బోటులు జన్నపు రోవెలందులున్ 

వెజ(గు పడంగ నాట్యములు + సెక్కు విధంబుల( జల్పె నయ్యెడన్.. 

చ గొడుగులు చామరాలు నురు + గుల్ కరులున్ దెగు బాహువర్గముల్. 

సుడులుగ( డెక్కె_ముల్ పడవ + సోలుపులై తగ ర క్రవాహినుల్ | 

కడలిని చేర నుప్పనయి + క్రందుగనున్న నము ్రీశీలమున్ న. 

విడువ (౫ (జేసి నూత్నమగు + "పేరిమి గూర్చె రణ(ప్రకారముల్. 

కీ॥ రామళరములచే శరీ + రీములు విడిచి, వక్రదంతులు రక్క-సుల్ + న్వర్షవాటి _ 
నమరనారులతో ( గూడి + తమ కిబింధ, ములు నటించు నాటకము లి + మ్ముగసు గనిరి. 

ఉ॥ వేలుపు టింతులం గలిసి + వేడుక (గా ననింజూచు పూర్వదే. 

వాలి ధరన్ రఘూత్త కము శ + రావలి( [దెవ్విన స్వీయ బాహులన్ 

వాలి పిశాచపాళి యొక + వంకకు శ్యానము లొక్కవంకకున్ 

గోలుచు( బోరి లాగుటలు + గోరిక( గాంచుచు నవ్విరయ్యెడన్. 

ల 

శా॥ జ్ఞానాస్ర్రంబులు సోకం జీలిన హృద ‘ బ్రాత ంబులన్స్ దైత్యు © 

జ్ఞానావస్త, దరించి పాపముల నో + జం గోసి దివ్యాత్యులై. mu 

ధ్యానాన క్ర కత నద్వితీయుండయి యు 4 ద్దంబాడు ర్రీజ్ఞానికీ 
ప్రాణేవంగని రద్వితీయ పరత 4 త్త్వంబంచు, జి త్రరిబులన్. 

ఉ॥ తుండ యుగంబుతోడి కరి + తోయము నొందిన రామదంద్రు కి కో 
దండ ధనుర్విము క్ర కనిశి4త (పెదరంబులు మూల ముట్టుగా( 

 దుండు లొసనర్చి నొంచినవి 4 దుష్టుల గాంచిన వారి నెల్లరోన్ ' 

జండి యశాంతి మై ననృత 4 సాక్ష్యము వల్కి-న వాక్కు.లంబలెన్. 

a | రాజీలు తెక్కలొన్సు భ్రమ 4 +, రంబు లభించిన కీబకంభు ను.. 

“ద్వేజీత రీతి( గాంచి తన 4 తీరు నొసంగిన భాతి పూత ధా 
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శ్రీజ మనోహరుండు తన 4 తీవ్ర శలీముఖ రాజిచేత ర 
తోజన శీటకంబులను 4 శోభిల( జేసెను ఖేచరాళిగన్ 

చ॥ కడుబెడిదంపు టామున నొ + కొనొక నూనిసి సాహసించి యు 

క్కడముగ దైత్య సంఘమల 4 గాడుగ బీడుగ తేసె నంచును 

గ్గడువున( బంక్రి కంఠునకు( * గార్యము దెల్పననంగ నచ్చటం 

దుడిచిన దానవాంగముల 4 తో జనె లంకకు ర కవాపొనుర్, 

చ॥ బలసిన మోహరంబుగల + వాహిని రాఘవు నస్ర్రరాజ్( బో 
ర్కలనున ( ద్రుంగ6 గాంచి 'త్రిశి * రస్కు.(డు మీజీన కోప మానియై 

కలిసిన ర క్రమందు మును , గం బడు తేరును తోలు మంచు నీ 
ట్రలముగ నార్చి యాజికి( గ + డంగెను దుస్ఫహశేజు(డై వెసన్, 

'శే॥ సత్యమునకు నెల్లరకును 4 సాక్షీయైన ,'రామచం ద్రునిపై ముఖ 4 రంబులైన 

శాత సాయకములు గుప్పి *, చంద్రనూర్య, లకును రాఘవు( గనరాని 4+ లలినొనర్చె 

"కే॥ డ్రికరు. డేసిన తూపులం* (డ్రెంచివై చి, మరల రాముడు పదునాల్గు + మార్గణముల. 
యా 

గనక రథము ధ్వంసము చేసి 4+ కడ(గి యొక్క, భల్లమున సారథి శిరంబు + డుల్లనేసె. 

కే॥ మజీయు దేవత లార్వంగ + మసుజవిభు(డు, స్వరపుంఖబాణమున రా + క్షసునిమూ(డు 
Fn) వి 

తలల నొక్క_టి ఖండించి * ధరణి. బడక, మునుపె రెండవ తలగూడ( + దునియనేసె. 

'తే॥ రథము నిరుదల వోంద్రిః * రస్కు(డనెడు, పేరు చెడినను బలిమియు + బిగువు చెడక 
గగనమున నిల్చితన కార్ము + కంబు వంచి, విశిఖ వర్షంబు గురిసె భూ * విభునిమీంద 

ల 

శే! (భ్రుకుటి వికటంబుగా జూచి” భూవరు(డు, కారుమేఘంబు మెజుపుతో( * గాన (బడ్ల(గ 

గాలి జెల్లాచెదరులై న + కరణి వాని, యంప వానను తూలించె 46 నాశుగముల. 

చ॥ మజియును దొడ్డ సాయకము + మాటి త్రిశీర్షుని విల్లద్రుంపంగా 
వెజవ(డు మోము కాంతియును 4 వీడ(డు బాహుల స త్త్వసంపదం 

దొజంగండు కోప దృష్టులను 4 దోర్చుండు కొండలువై చు పో (డిమిన్ 

దజల (డు వీరవాక్కుల వ * దల్బ,డు వాని కడంక యెట్టిదో ? 

ఉ॥ మాయలు వన్ని యొక్కండె సు , మాళమునన్ బలుమంది పోలికన్ 

జేయుచు సింహగర్గనల( + జేయిచు( (గూరత( బోరుచుండు దై 

కేయుని రెండు పాదముల. + దైంచుచు రంటను రంట( జేతులన్ . 

మాయ (గ జేయనంతటను + మ్రాలక రాముని బిట్టదల్చుచున్ . 

Gi కాళ్లను గేలు పోయినను , కర్చుర ఏరు(డు 'విక్రమంబునన్ 

ద్రుళ్తుచు శీతభానుపయి 4 దూ(కెడు రాహవు పోల్కి నెత్తిపై 
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సుళును కోఅలుండు గుహ 4 చొప్పున (గన్సడు బాకి నోటితో 

మళకప పచ్చువాని దయ 4 మాలి వధించెను రాము€. డ క్రటీన్. 

చ॥ (త్రిశిరసు (డన్ మహీధరము + దివ వ్య రభ ఘు ప్రవరాఖ్యగో త్ర భి 

న్నిశిత శరాశనిం దెగుడు + నిల్వక దూషణు( డడ్డగించినన్ 

వశొముణీ ర క్ర్షవాహినుల + వారక తూటుచు( గాలి 'పెండముల్ 

. పిశితము పేవుబం దవిలి + వెక్కస పెట్ట(గ( బాలీ రందబున్. 

ఉ॥ కొందటు దేవతా వితడి 4 గొలున నవ్య(గ భూమి పల్లముం 

దొంద(6గ దూడి పాడీ యట6 + బూండిన (కొవ్వున( గాళ్లు జాజ(గా 

నందె మునింగినారు చది + యంటడు పీనుల నెక్కి జాజ(గా 

సందుల [మందుచుం దొరలి * చావక కొందటు తప్పి రయ్యెడన్. 

ఉ॥ కొందు మధ్యదాణములు + (గుచ్చి పదంబుల((దెంచి [కుంచగా( 

._ గుందుచు( గూలినారు మజి + కొందటు నెత్తురు పేళ్ల ముని క్రొ 

వ్వొందిన పంకమందు దిగి + యోపిక' లేవ(గలేక కొందటున్ 

దందడి రక్త పూరముల + దా(టంగలేకయె యీల్లి రెందటో 

చ॥ నడుములనుండి జాజ్ చర + ణంబుల పై (బడి (త్రెంచుచున్న పే చ్చే 

రడిదములఠి గణింపక భ + యం బురు ఇ వానిన రీతి. బుద్దియుం 

జెడి పరుగెత్తు రక్కసులు 4 చెచ్చెర రాఘవు(డేయు నంపటల్ 
విడువక వక్షము లొలువ 4 + వీశను రాక తొలంగి రా పథిన్. 

చ॥ పరువిడుచున్నరక్క_సులు 4 వ్రస్పి గుహాంతర సీమ కై వడిం 

_ బరంగిన వారణోదర నీ + వాసములం భజియించి సన్నిధికా 

దొరసిన మొండియమ్ముల నొ + దుంగుచు( గాంచి వయస్యః వీరలన్ 
దురమున( జూడలేదను మి* దో కయివారము లందు రొంటునన్. 

దూషణుండు దురమున దాలు సేనల. (బేరే ౮౦౧చుట, 

ఉ॥ దూషణు(డందు నిల్చి తమ 4 దోర్చల శ శకులు గుంగ6 బాటుచున్ 

రోషము దక్కు_ రాక్షసుల * రూక దృ”ం బరికించి తాపస 

(పేషిత మానవాధముని , వీరము నోప(గ లేక పాటు నో 

యోషిశలార। నావచన + ముండు వినుం డిది వీరధర్మమే? 

చ॥ పిటికి మనుష్యులం గనుచు 4 నీతిలి పాబుచు నిందమోచు న' 

మొటజకుల( గాంచి గాజులను 4 మోదముతో ధరియించు కొంతలున్ 

'వెబవరు నిబ్బరంబనెడీ, + పేరణియె పదిలంబు గాంచు పె 

న్నుఅవు: భయంబు ప్రాణనుల + కొప్పిన తొడగునే? వచింపుండీ; 



316. కం దిరామాయణమ్ము 

శే॥ జిప్టుతో( ద్రిమార్తులతోడ 6 + .జెనకి చేయు,. యుద్ధమున నిశాచరు లెవ్వ + ర్రోడినారు? 

పిటీకి తనమును మీకోడి + వెజచిపాలు, వేలుపులయొద్ద గొంటిరే 4 వెడ(గులార!, 

చ॥ సుకమునె గాంచి. యెల్లపుడు( + :జొక్కీన రక్క-సులార! యిందు మీ:. 

రొక నరుచేత నోటువడి* , యొక్కరి నొక్కరు [దోచి కొంచు. బొం 

దికగ( బురంబు చేరగ మ + దిం దలపెటితి రేసు? యందు మీ 

సకుల పయోధరొంబులను 4 చయ్యస( కౌగిలి? గాంచ( గందురే? 

ఉ॥ జేగుబు చూపు వెల్లన(గ + చేకొని పాజెడు పందలార: మీ 

రాగిణులై న కాంతల క * రణ్యములం జనువేళ వీ(పులం 

దో(గిన | కట్టి గీట్లు రణ 4 దోహలతం గను పోటు లందురో? 

మే(గిన వక్షముల్ తొడరి 9 (మింగిన తూపుల( జూపికొందు రో? 

చ॥ జగములు కూడి మార్కొ-న(గ * సాధ్యముకాని భవత్కులో తముం. 

డగు దశకంథు చెల్లెలికి + నంగము వోయిన నింద చాల కీ . 

వగ నని( బాజీ మోములను + వంతురె పెద్దల (మోల? మర్త్యు(డే 

మగ(డయి పోరుసల్పె నవ + మానము వేటొక? డింతకుండు నే? - 

శా॥ వీరావేవషము తోడ యుద్దముల వి, ద్విడ్రాతముం గూల్చి త. 

హార _స్త్రంబుల( బుచ్చికొన్న విలస + దో ర్వీర్యులారా: యి(కన్' 

మీరల్ ము త్రెము లమ్ము వర్తకముకై , మేకొందురో? లేక భూ 

దార ప్రక్రియ కాయుధంబులనొగిం 4 , దట్టింతురో కటుగన్ ? 

ఉ॥ మీరలు నా ధనుర్చలము + మిన్నక చూచుచునుండు( డాతనిన్ 

మాటుతు' నేన యంచు జన + మాన్యుని. మార్కొానియెన్ భయంక రా 

కారుని దూషణున్ సుకలు + గాంచి యెడందలయందు దిగ్భమం 

దారిరి కాచ్ముకొమ్మని యు , దగు(డు రాము:డు నిచ్చె ముంగలన్. 

రాముడు దూషణుని వధించుట 

. చ॥ దురమున నాయుధంబులును + తుండములున్ రదనంబులున్ గరుల్ 

బజబీయలుగా(గ( ద్రుంగె రథ + వర్షము కేతనముల్ శిరో గ్రముల్ 
పరిపరి (త్రోవలయ్యె వరి 4 పైరుల కోతల( జోలె. గుత్తుకల్ 

దబుగ( దురంగ సంఘములు + దట్రముగా( బటిపై ధరం బెన్. 

స్ రామధనుర్యు క్ర + భీమ సాయకములు, ప్రాణంబు లున్నటి 4 పట్లు వెద కి 

| వారి యాయుధములు + బంధుర కవచమయుల్, చెండుచు( గొండల + నుండి పాటు 

నదులకై వడిర క్ర గ్ర + నదులుబ్బి పాణింగ, డాలుల యందు చె + చాలులందు 

తూజుచు వ్రచ్చుచు + ద్రుంచుచు( దజ్జీవ, ములతోడ నచ్చట. + గలిసెం గొన్ని 
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తే॥ యట్లు. కలిసి పోనొల్లని + యర్గచంద్ర, కాండములు గొన్ని. కత్రించెం * గంఠవితతి( 
గొన్ని వంచక హృదయముల్ శి (గొచ్చివై చె, దాసి తొమ్ముల వీ(పుల + దూసె( గొన్ని 

శే॥ దూషణుండు వేయు శరములు 4 తును(గునట్టు, వాని సేనల కైదువున్ + (వ్రయ్యునట్లు 
యుద్ద భేల( గావించి స + మిద్ధ శేజు., డాచమూ సాగరమువ వట్టి + యడంగం. జేసె 

శే॥ కాంచి వేలుపు లార్చి మో + దించినారు, రుధిర పూరముల్ చెటతో( + గుధరములను 

గూడ బెకలించికొని పాజె. * గ్రూరశరము, లన్నిదెసల సోంకుల ధర + నడణి వెచె 

శే॥ దురము గోరి నిల్చిస వారు ? కెరలు చుండ, వారి జీవము ల్లొనిపోవు + పనిని దవిలి 
విసిగి వేసరి శో షిల్లె( ‘ (బేతరాజు, చెలగి పీను(గు( దిండ్లాట + _చెప్పవలెనె? 

చ॥ కరులు గుజాలు తేరులును + కార్ముకముల్ తలలున్ గబంధముల్ 

గురువులు చేటు నెత్తురులు + క్రొవ్వుమెదళ్లును కాలుగ్గేలు నొ 

డొఅికముగా (గ నిండిన ర; ణో ర్విని దాటి రథంబు రామ ద 

గజ కదలించి తోలుమని 4 + కర్చురవర్యు, డదల్బె సారధిన్. 

చ॥ తగవునె చంపగా దిరుగు + దోనవ దిహ పరంపరాద్రు లె 

త్తుగ( బడియుండియున్ రథము. * దొల;గ గల్లిన గాలిచేత( బె 

లగసెను గాలిగుమ్మటము + లేగినక్రై వడి నట్టి దారిలో 

దిగిన రథంబు వొందుగతి 4 తీరుగ * నెట్టులు. పల్కు శక్యమౌొ? 

చ॥ తమము( దొలంచినట్టి హిమ + ధాముని పోలిక వెల్లు. రామచం 

ద్రముని నిశాత బాణమను + ధర్ముని సన్నిధికిన్ స్వయంబుగా ( 

దమి(గొని పోవు జీవువలె 4 దర్చ్పముతోడుత నిర్వదైదు గు 

ములను పూన్సు కేరిపయి + రాసెను దూషణు( డాజి.రాఘవున్. 

చే॥ దాయు నరదంబు( జావంబు + దాల్చు శైల సరణి దేరిపై (బొలుచు దూ + షణునిగాంచి 

నీదునిలుకడ మేలు! ని + న్యెచ్చవచ్చు, ననెడునంతలో సోకు మూ: + డమ్ములేసె. 

చ॥ మురువుగ దిక్కు న్నిలిచి , మోయు గజేంద్రుల తోడ సాయమై 

బరువు వహించు కచ్చపము + పన్నగ రాజులలోన నొక్కరిన్ 

ధరణిని మోవ నిల్చి మజీ + తక్కొరు( దోడుగం గొన్న జానకీ 
వరు నుదుటన్ ధరించు జయ 4 పట్టము (దా (కె శర(త్రయం బటన్ 

సమయంబు * దొడకడిమి, లెస్సయని రామభదద్రుండు + లేంతనగవు “రే! దూషణుడు వెచు స డ 

తోడ వాడి యలు.గుగొని * తొడరియేసి, తునియలుగవానియరదంబు 4 ధనువుదునిమి 

'ే॥ తపసు లాశీర్వదింప వే *, లుపులు పొంగ. వలతతి వై తేని గుణీ దప్పి * (దిదుకుమనుచు 

వాడి యమ్మేయ వాడును + పండు గీంటు, కూరదృషులతో( డల * గోలు పోయె... 
౧ రు 
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శే॥ అనుజుతం తెగుటయు రాయు, .నంపవాన, “మునుగు సైన్యంబు గని కడు. * గి; 

కొమ్ములం గల్లు దిక్కంరి కొమరువిల్లు== నాయుధమ్ములు దాల్చిన + హస్తమె. త్తి, 

ఐరుని యుద్దము. 

క॥ యము,డును థీతిల్ల దనుజ, చమూ జలధి తోడ శ * చందురుని మొగుల్ = 

గము లలము లలిని కోదం, డము( దాల్చిన రాముపై నే *డరి వేష్టించెన్. 

శ్ అక్షీణ పాప కర్ములు, రాత్షస వరు లొక్క- వె పెట్ట + రథ గజ హారులన్ 

దక్షత ఫణిరాజ ఫణము, లక్షమమున నవియ నడపి + రతి ౬భసమునన్. 

శా (శ్రీరామ ప్రభు శాతసాయక హతిం + జీకాకులై. యేనుంగుల్ 

తీజెన్ నేలకు వ్రాలె వారువములున్ + దేరుల్ రజంబయ్యె( గే 

యూరాంచద్భుజముల్ తునింగె మకుట + .ప్రోద్యత్సు ఎర చ్భిర్షముల్ 

చేరెం ధారిణి. గాళ్ళు త్రుంగె గుదులై + జీరాడె నాంత్ర చృటల్ 

క॥ మీటిన ఖడ్గాటఫి శూ, లాటవి ధనురటవి తోమ + రాటవి గురుబా, 

హాటవి మున్నగు దను వం? శాటవి.(శ్రీరామ. శర డ, + వాటవి నడ. గెల. 

ఈ॥ తగవే రూపొందిన గతి దగు 'రామ:క్రొరౌఘ చుపుడు ౪ తారాపథమున్ 

దగ దూసి చనియె నన మృదు, వగ్గు తనువుల (జొచ్చి డుస్సి + యరుగుటయరు దే: 

క॥ చుట్టును ముట్టిన మూ(కలు'; తెశైలుగ్యాగ గూల నేగు , దివ్యాప్రంబుల్ - 

నెట్టన న్యాయసభను కడు, దిట్టలు క్రషటమునో బరుల ళ్ “దిగుచుట( టో లన్ 

కఈ॥ ఖరు(డను క్రూరాభిఖ్యు (డు, ఖర గుణులగు నసుర లెల్ల. + గడశేబుటచే 

గురు కోపి యగుచు శోణిత, శరధిని మందరము వోలె. , జక్కన నిలిచెన్ 

తే॥ నల్ల కడలిని చనునొక + నావయన(గ, నొప్పు నరదంబుపె నెక్కి + యు గద్భః 
౧ | ర్ ( 

మిడు, గుటులు రాల( జూచుచు 4 మింటసూర్యు, కరణి వెలు(గుచు రాముని + కడ; 

చ॥ భువనము లెల్ల నొక్కపరి + బూది యొనర్ప6గ లేచు నగ్నినా 

నెవడి సుతీక్తుండై ఖరు(డు * నిల్చిన యంత నుమేశు చాపమున్ 
దివిరి భువింబడంగ వడి + (దెంచిన దోర్చల వీర్యశాలి రా 

ఘవు(డు నిశాత మార్గణ ని + కాయము లేర్చి ధరించి నిల్చినన్. 

క॥ అనల జ్వాలల. గురి సెదు, ననిల జవము గలుగు వా(డి + యమ్ములు వేయిన్ 

జనవరుపై ( బిటిపగ నా, ఘను.డును నట్టివియ విడిచి 4 ఖండించి వెసన్. 

శ్ర లోకై క నాయకుండగు, కాకుత్సుండు తొమ్మిదింట + గర్ఫురు నేయన్ 
వీకన వాడును నడుమనే, శే(కువ ఖండించి నవ్వె, + దిక్కులు వడ(కన్ 
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శా॥ దుషండంతట( బోక మానవు('డసా , 'ధ్యుం'డంచు మాయా, విధా 
వష్టంభుండయి మీటి 'దానవుండు 'స 4 త్త్వ్వస్ఫూ రి శోభిల్ల దు 
శ్చేష్షన్ మేఘమనన్ శరంబులను వ 4 ర్షింపంగ, నిర్తిద్రతా 

ధృష్తుం డాద్యు(డు కిన్క_( బూని ధనురా + కృష్టిం (బ్రకృష్ణంబుగన్ , 

మ॥ .ఒక బాణమ్మున వీని యాలము ముగిం + పొందింతు 'నంచున్ వెసన్ 

(గ్రకచన్ఫూ ర్తి శరంబు దొడ్డి గుణమా'; కర్షంబుగా లాగ(గా 

ర్ముకమున్ ఫెళ్లన వ్రీలె నిరరులు మా; పూర్ణాశలున్ గర్వమున్ 

వికటంబయ్యెనె "యంచు. జింతిలిరి వి , ల్వేజొండటన్ లేమికిన్.. 

శాక 

'తే॥ ధనువు'విజు(గుట కొంటిమై( + దనరుటకును, కల(త నోందక రాముండు + క్ష త్తంధర్మ 
విధిని తన దీర్హ బాహుల + వెనుకపంక (, జాంచి నిల్చిన వరుణు(డా + సడి యెజింగి 

ఆ చెంత కేగుదెంచి + చింత వలవదంచు., దొలుత. జామదగ్ను్యు 0 గెలిచినపుడు 

కొనుచు నిల్లడగను + తనయొద్ద నునిచిన, వింటి 'నంది యిచ్చె 4 విబుధు అలర. 

ఆ|| విల్లు నందికొనుచు 4 వినత మై గేలో డ్చి, వంచి, యెడమ చేత శ బట్టి నంత 

ధర్మదూరులై న, దానవావళి కెల్ల , నెడమ కనులు భుజము + లెగయ నదె 

ఆ॥ (త్రుటిని నారి గూర్చి * దురమున యమువంటి, వారు మెచ్చ నొడి + పోరు సలిపి 

ఖరుని రథము నూజు + కటికుటమ్ములచేత 6, దుత్తునియలు.గా(గం + ద్రుంచివై చె 

తే॥ అరద మట్టులు చెడ ఖరు( + డార్భటించి', చలము వీడక యంబర + స్థలికి నెగపి 

రాము భుజగిరుల్ మును(గనా , రాచవృష్టి, మొగులుకై వడి(గురియించె 4 (మో(తతోడ. 

శే॥ తగ్గుచున్న తూణము నుండి 4 యగ్గివంటి, శరములం గురియించెడు + ఖరుని చేయి 

యకయ నిషంగమందుండి 4 యరదుకొనిన, యొక్క-యిషవునరాఘవు( 4 డుర్వి(గూల్చె. 

తే॥ కుడికరము పడిపోవ(గ + నెడను చేత, నొక్క_యినుప రోకలి గొని , యుక్కు_మీటి 

వైచినంతనె జానకీ +. వరుడు దాని, నడుమ. దుండ్రుగానొక కోల + నఅకివై చె. 

శే॥ తాకరాని విసముగల థీ దంష్ష్రలూడు, సాము బుస స పెట్టి నట్టులా 4 బలియు(డూర్చి 

వృక్షమొక్కండు గొనిరాము * వేయునంత, మొగి నొశేశరమున దాసీ 4 నెగుర (గొట్టి. 

మ॥ వరగర్వంబున మాయలం బలిసి స 4 ప్రద్వీపముల్ సప్త బం 

ధురలోకంబుల బాధసేసిన మహో + దోషంబులం బటొందంగా 

ఖరుహ స్తంబును' పోలె 'వాని తలయున్ * ఖండించి శ్రీరామ భూ 
.వరు( డొప్పారెను .మంచువో నలరు భా + స్వన్మండలంటో యనన్. 

'తే॥ ఖరుడు పడుటను గని సుర + వరులుగూడి, యాడిపాడి యానందించి + యడరిపొౌగడి 

పారిజాత: సుమంబులా + పంకజాకు,.మీ(ద నొత్సగగురియించి + మిడిసినారు: 
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120 కంబరామాయణము. 

శే॥ బుషలుచేరరా లత్మణా 6 (గిము/!డుముదము, నంది ఘోర యుద్దమునకు + దబ్రాణమొండి 

వెడల నొంటిమె నున్నటి + యొడలి వంటి, క్షోజీజాత యెదురుచూచు + చోటికరిగె 
మం ల 

ఉ॥ మింతికినేగి దాయగు మిడి + మేలపు సోశుల మేని నెత్రుదు 

మ్మంటిన యంఘియుగ్యము ము + దశ్రుల ధావనచేసె( చమ్ము( డా 

మొంటికి నంటు ధూశియు వ + ణోతిత వేదన వోవ నిమ్మళం 

వొంట గవుంగిలించె నను + వొండ (గ జక్క_వ చంటి పీత యున్. 

శే ఒక ముహూ రమా|త్రంబున 0 నుక్క_డ (గిన, యసుర ర్త వావానులు ది * గంతములకు 

నడ౭ె( గడలి ఘోషంబు నా + నమరులార్చి, పొగడరాము(డు సంతోష + మునుభజించె 

'తే॥ రావణుని చెలెలిన శూ + ర్పణఖచూచి, చత (గడుపు మోందికొని ని , శ్చేషగుడిచి 

ఖరునీపె (బడి నెతురు + వజద(బొరలి, రోదనముచే సె (గనుల న + శ్రువులు దొజుంగ 

చ॥ మనసున నాస నుంచితిని 4 మానవుపై నది ముక్కు_దీ సె సి 

గున మదిలో. దపించి మృతి. + గోరనకోరక మిమ్మురే(పి మీ 
తనువుల మంట? గల్ప్చికిని 4 దారుణ కర్మము నాచరించితిన్ 

దినుకుచు నింక నేపనికి( + బాల్చ్పడుదాననొ యంచు నేడ్నుచున్. 

మ॥ జయమాలలొను నాయుధంబులను హో, _స్తందిందు సంధించు దు 

రయులౌరక ,-సులుం దదీయ కులముల్ + అంపిల్లు పాపంబులున్ 

క్షయముం జేయ (గ(బూని శూర్పణఖ రుం యూమారుత ౦బట్లు వా 

త్యయు( టో లెన్ మది త త్తజింప/ జనియెన్ + (ద్రాంచచుంబలెన్ లంకకున్. 

7 మారీచ వధపటలము. (252) 

మ॥ బలవంతుల్ చనిపోక శూర్పణఖ భా *, వంబందు చింతింపకే 

జలదశ్యాముని మేనిసౌరు మదిలో( + సంధించి లం కేశుండా 

కలికిన్ రాఘవుదేవి( గె కొను వహిం 4 గావింతునేనిన్ మను 

ష్యలలామున్ దగ( బొందవచ్చు నను నూ + హంజేరె( దాలంకకున్. 

పీ నశఇరంబగు భువ + నంబును సచరాచ, రముగ సృషించిన + [బహ్మకెన 

నరుదయి విజ్ఞాన ‘ వరమాక్లమునను (శం మంబొంది చేయుధ + ర్మోంబుపగిది 

మయుని నై పుణ్యక + ర్మంబు పూ ర్తిగ(దెల్పు, రత్న ఖచిత సభా + రంగమందు 

దిగ్గంతిచంత వి + దీర్రభుజాంతర, సిమ పూర్వాద్రినా. + జెలంగుచుండ 

"క్త ద్వాదశార్క బింబదు్యు లి, ర్వ దిగ నగుచు, వెలయుకరణీని కరకుం + డలము అలర 
జా ౬3 

బాహుపురి మణుల వింశతి + చబాహులందు, వహ్ని పర్వత శిఖరాల 4 పగిది వెలు6గ. 

పీ వ్యాఘాజినుండు పీ, తాందిరుండును పంక,. జాసనుండేనొక + వీనమేని 

శ్రుంగింప( జాల ర + నంగ జప్పిడివేల్చు, లొక లెక్కయేయని + యొదింగి నిలువ 



అరణ్యకాండ ము 

సన్నని నడుములు + స్తన హేమకుంభమ్ము, లెబ్బని రేఖల 4 నెనంగు కనులు 

చెలువారు చెలువలు + చెనయు నల్కకును వం గని కిరీటాంచిత + మణులు వెలుగ 

తే॥ శేషమణీ ఫణావళి యట్లు + చెలంగు భుజము, లడర( జుక్కలన్నియు(జుట్లి + యలరుచుండ 
ae) ము 

(గ్రహములను పటియుంచిస + కారవోలె, నిండురత్నహారంబులు + నీటుగులుక. 
లు 

లే॥ సాటిలేని పరాక్రమ + శాలులై న, రాక్షసుల రత్నమకుటముల్ + రాయు కతన 

నతీగి యజిగి మహషామనొంది + యడుగుబందు, రత్నకటకముల్ మిక్కిలి + రవ మొనర్చ 

తే॥ మూ(డులోకంబులందును + ముఖా స, పెదలొస (గు నుపాయన 4 బృండ మనగ 

దేవతలు రాక్షసులు భ కి ర్స్ 6 దిక్కూ: రదు, చల్లిన సుగంధ పుష్పసం + చయము వెలయ 

తే॥ ఇచట నీతఠతజింగనునని * యల్ శిరము, లందు చేతులు జోడించి * వందనములు 

చేసి వరుసలు వరుసలై + చేరి నిలిచి, కొలుచు విద్యాధరులు చుటి * నిలిచియుండ 

శే॥ చెప్పినది స్త్రీలవిషయమై + చెలంగుచున్న( దమ్ముగూర్చియే యనియెంచి + తలరి యొక్కు 

వారు భయభకులును కల 4+ వారునె న, సిదవరులు సింహము లట్లు + చరినిలువ. 
హద " ల న! € 

అది చ॥ సచివుల(గాంచి ప పల్కిన ప వ + చస్పులు తమ మ్ముగుణించి యంచు న 

డ్కుచు ముదలన్ [గ్రహింప మది6 + గొంకుచు నిల్చి భజించు కిన్నరుల్ 

ఉల ఇన శాప్ మో శ టీ oye విచలితులె వరేతవిభు + వీక్షణ గాంచిన జీసలం బకెన్ 
షా 

(బ్రచుర వికంపన నితికి( + జాల ల్చుడు నాగులు చుట్టి నిల్వ (గన్ 
ఢి 

తే దిక రుల గెల్చి భపుడును 4 డునొంద (6, వెండదిమలనేె తి నకరంబు + బెండువడ (గ 
a 

నింద్రుని జయించు భుజముల 4 కంటక రి, తుంబురు(డు పాడి ప్రభుని నం * తుషిసనలణుప. ్ ఎ 

జ 
+ ఖో టీ ఇ mg Oey CU 

తే॥ వినెడి వాళ్ల కరములు * వివనతి మెయి, తాళములు వయ నార 

డొప్పుమీజ(గ మహతి చే + నూనివాణి, విధిని వాయించి చెపు_కు * విందుచెయ 

ఉగ వారిధి నేత త ల్బవిట + సంబు౪6 బూచిన [కొత తవూవాలన్ 

డీరగు పొస్నవహూల( Mo + కేనిధుతోడ ( బరీహు ఏళతించు స 

న్నీరుగ్రతొంచి |: ఎదరు; + నెమ్మెయి సో6కున నాయన్న వీ8డో 

సం గ్ సొన్. బారిధరాఖ్య( జి జస చనంగు + న శ్రర లం ణి ఏర్ంచుఇ 
a 

చ॥ రకముగ టొ మ్మిడ్ కములు + రాచుకొనం బడు మొ ౩; త్ 

సముల్ భువిన్ వికసిత నూన మూరికల * (వీలు అతాంత నికర 

చకచక రాలు మున్నె భయ + సంభముముల్ డుని నూలొ_ గంగ జొ 

రుకొనీ సభాంతరంబును ము, రుతుఃడు శుభ చుర గ్త్, 

చే॥ కంచు పె (6ఉ బతముర్ 4 గలుగువారు, పలుపు రంచందు నిచ్చెన 4 సాకు 
(eo అమే ~~ 

క్రమముగా వెండీ దింగారు 4 గద్దలిచ్చి, శీ ఘగతి గొరవందబులు 4 సయుచుండ 



శీ22 కందరామాయణము 

శే॥ రోమయుత చర్మదుందుథి + (మో(గునపుడు, యముడు కూలదండాదుల + నవలవీడి 

కేల నోరుమూసికొనుచు( (గ్రేవనొది(గి, నిలిచి (ప్రశ్నించు కాలంబు 4 దెలుపుచుండ. 

శే॥ తావినేయి కప్పురము మ + రన మొనర్చి, సన్నవ్ర తితో ముటించి + సరసులందు( 
యు ఆవి లు 

దామరలు పూచినటి ప + దతిగ( జెలులు, మించి దీపపంకులను వె 4+ లించు చుండ. 
యు న వావి a 

తే! కల్పతరులు చింతామణి 4 కామగవియు, నవనిధులు కోరినవి యెల + నవ్యములుగ 

నిచ్చుచుండ(గ( (బ్రభునకు + నీయ దగిన, వేళయెటి(గ సురారు లర్చించుచుండ. 

'శే॥ కుండలములు మున్నగుమేటి + మండనములు, దట్రమగుకాంతు లొలయ.6గా6 4౪ బట్టపగలె 

కొక రేయియు(గలచదెయీ 4 లోకమందు, చూడు (డనుచుసభ్యులువా ర్త ర లాడుచుండ 

'తే॥ గంగ కావేరి మున్నగు 4 నంగనాళి, స్తన భరంబున6 గొనులు * సంచలింప 

నడచి కెంగేల బుక్షగ 4+ ణంబు. టోలు, కుసుమ లాజాతతం౦బులు 4 కోరిచల్ల 

కే॥ భావరాగ తాళంబులు 4 పరిఢవిల్ల (+ జూపరుల హృదయంబులు + చూటిగొనుచుం 

గారు మొగుణుల( గన్నమ + యూరమటు, మించి యూర్వశి సభను న +౩ టించు చుండ 
౧? 

తే॥ దుర్భర తపంబుచేతను + దో ర్పలమున(, ద్రిజగముల జయించిన దశ 4 (గీవుండొప్పె6 

గలువకనులు ధనువువంటి + కన్నుబొమలు, గలుగు చెలుపల చూపుల 4+ గములయందు. 

శూర్చణఖంగాంచి రక్కసులు వాపోవుట. 

'తే॥ తలను కేలుంచుకొని ర క + ధార వలన, నిండు చనులతో ముక్కుతో ( + గుండలములు 

లేని చెవులతో. గార్మాగు + ల్నెగడియుజుము, చొప్పునన్ టోలు నోటితో( + జుప్పనాక 

ఉ॥ డాలులు చుట్లు( దిర్వ మకు + టంబులు మిక్కిలి రాయ రాజులు 

ద్వేలముగాగ( (గిక్క తీయు ౪ దీపిత త న్ముఖళాల( జేరి క 

లోల పయ్యోధిక్రై వడి వి * లూన కుచశవనాన యు[గ్రతన్ 

టోలుచు( జేరవచ్చెను పి +, జుందన దై త్యులుగాంచి దూపిలన్. 

'తేగ లంకయందలి రాకన + లలన లెల్ల 4, ముజగంబుల జేనికి +, ముదు చెలెలు 
జె ఎ 

ముక్కు వో(గొట్లుకొ న దాల్మి + మొనయ(గలరె?, యెదురంగడుపుమోందికొనుచు + నేడ్చినారు, 

ఉ॥ అక్కజమంది కాంచి యసు + రావళి యాయమతోడ. బదిల్బ్క_(గా 

ముక్కయు.( దో (వకుండుటను + మూతులు జేగుజువాజ నూర్చుచున్ 

గక్క-స మండుచున్ మెజయు 4 కన్నుల నిప్పులు (గ్రక్కు చీగతిన్ 

అక్కిన వాఃచెవండొ గద 4 రా? యని చేతులు నల్చుచుండంగన్ . 

ఉ॥ ఈగకి( జేసి యీల్తుటకు + నెంచినవా(డు సురేంద్రుండో మహో 

భాగు(డు (బహ్మయో హరియొ + భరుండొ యెవ్య(డా యంచు (గొందటున్" 
a 



ఆర ణ్యకాండ ము. 

బాగుపడన్ మదిందల:చు 4 వారలొనర్చరు శాత్రవుల్ జగ 

త్యూగము నందు లేర యిది + పోలునె యేరికి? నంచు. గొందలున్. 

ఉ॥ రావణు చెల్పెలంచు వివ + రంబుగ( దెల్చిన( దల్లిః యోర్చుమై( 

(బ్రోవుము యంచు( బాదముల + ముట్టుట మాని యిటుల్పొనర్తు రే? 

యేవగ నెవ్వందేన్ యిల ౪ నిట్లు లొనర్చ(గ సాహసించునే? 

కావరమంది చేసికొనె( * గావలె దానె యటంచు. గొందబున్. 

ఉ॥ పాక విరోధి పేరుచెడ( + దానము లొత్తుచు నున్నవాండు ల 

త్మీకలితుండు చేవచెడి + క్షీలపయోధిని పవ్వళించె గౌ 

రీకమనుండు తారక గి, రిం భజియించె నిటులొనర్చువా( 

డే కలుషాత్ము(డో? తనకు + నెంత దిటంబొకొ? యంచు. గొందబున్. 

ఉ॥ ఊరును పేరులేని యొక 4 యుక్కివు( డిటులు చే సెందెంపుమె( 

బేరుగలట్రి వారు పిఖు 4 వీ(గకొనర్పురెః? అంప్పలా (డి యా 

పైవరిణీ "వంశకీ రి చెడ, + దాపిన "దంచు ఖరుండె యల్కతో 

పెరు చెడంగ( గోసి యిటు + సాగ(గ నం పెనా? యంచు. గొందటున్. 

'లే॥ రాసమున( (గుంగి సోలు (త్రి, దశకు పోల్కి, . దెబ్బ దినని వారలు మతి 4 తెరలువారు 

మూ:డు జగములు నశియించు 4 ముప్వొనర్చు 6, దలంచినారనికొందటు 4+ తల(చినారు 

ఉ॥ నూతన కల్పమింక భువి 4 నూల్కౌాను నంచు( దలంచికాక యీ 

పాతకముం బొనర్చు మగ 4 చారలు పాల్పడ శ కిముంతులే? 

యాత త నిష్టమె వనుల + యందు తపంబొనరించు + తాప 

(వాతము పొందు కోప దవ 4+ భారతి రస్ధతి యంచు6 గొందటున్ . 

చ॥ పలుకుచు నుండ లంక(గల * భామణ గాజులు (మోయ' దిల్లవం 

బుల6( దలపించు హా _స్రములు 4 వొక్క (గ గల్పుచు( చేమిరిడ పా 

ల లలిని నిల్చు శేమిని (పహ * లాసము లాడుచు( బాజు తెంచుచున్ 

బెలుకుట( గాంచి రే మనుభ + వించికె? యంచు. గవుంగిలించుచున్. 

శే॥ పటహ వీణా మృదంగాడి *, బహుళ రవము, తకు. వేటు నినాద మె + త్రజీని లేక 

82 

విభవముల నొప్పు లంకలో 4 + వెక్కు గోల, నాడు మొదలయ్యె నాచుప్ప + నాడి కతన. 

ఉ॥ మద్యము లొప్బు గిన్నియల 4 మధ్యమునం డిరుగాడు తు క మెదల 

మద్యముమీః: ది డెంద మొక * మారము వట్ట6ంగ దె త్యనారు 
Pa షు 
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యుద్యమమున్ త్యజించి నె +, యోడికలంబలె నీరుగార్చి వి 

ద్యుద్యుత వారిదప్రతతి 4+ యోజ సలందురి రొక్కు- పెట్టునన్. 

శే॥ విథులెవి దొలయల్కలు + వీడకుండు, కతన నెట6 బాజబినకనుర్ + కల6క6(జెంది 
(Tn (శ) 

మటియు సెటనె కన్నీటి 4 వటిద్ లొప్పు, శూర్పణఖ పాదముల. బడి 4 (సుక్కినారు 
దత అజా 

తే॥ రమ శిఖల యందు పెచ్చులు + డాల్చురి రజి, టోంక (మాకులశిఖరముల్ + పొలుచుచుం', 

మణుల గొలుసుల యు మలర్ + దులయనూ.(గు, చెలులు విసిగి ఫీథి కివోచ్చి + చేరినార 

ల వాట జి “* అగ fF సో ve Y/Y 

లే॥ ఓఒలయ' చెనంచిన దిభుల దా * హువుఐ వీడి, మీసముల( వోలుకన్నుల 0 మిట్టపడెడి భీ 

ము తెముఐ(వోలు దా దాష్పము + లొారలుచుండ.(, గొంచచటాయ మంగనలోన( 4 గుమిలినా! 

లే॥ వె రినీకీరాయుధముల + వటిలువా,డు, భువన విజయుండు చె త్యవి + భుండు దీని 
రాం ననా 

కాజ తాన్య జూన్ ఇ.” ణా. వామ, అగా జ్ లో న 

నెటీగసెని జగనముతెల + నేను యగునొ?, యనుపు నేఎ దొరలి వాలం + బనవినారు. 
భాం 

తే॥ మధు మదంబున సోలిన , దుగుదలెల్ల, మగల వలని సాఖ్యంబులు +, దుజిచి కేశ 

బంధములు తుల నీవులు + పవల జనులు, 'త్రుళ్ల నడచుచు నే నడ్చి రి 4 దొరలిరచటి. 

శే॥ తారగిరి .నీఅసె _ిన + దె దైత్యు చెల్లె, లిట్లి గతి నొందెనేయని 4 యేడ్చి "కేళ 

పాశములు ell గెంగేం ॥ వలుయ చనుల, మీద మోది కొనిరి వంత + మీటుచుండ, 

ఉ॥ రాపణ పాలితం బయిన + రాజ్యమునందు మృగంబులేని ము 

న్నేవగ, జింత నెంద విటు 4 లేర్చుడె నేండింళ నేమ యబ్బునో? 

పై వడి పోయె. గీరులులు * బాధలు నొంద(గ నుంటి మంచు నే 

(శ్రావిల బాష్ప పూర ర్రలయి + యంగదలం బడి నొచ్చుచుండ (గన్. 

శూ. ణలఖ రావణుతొ మొజయితుట 

శే॥ పలువిధంబుల లంకలో. + బౌరు అతల, సభను నిల్చిన వారును 4+ కాజు దల6ప( 

గొండ'క్రించ( జేరిన కార్కొ + గులు విధమున, నంగనాచి రావణు చర + బముల పాలే. 

ఈ॥ కులగిరులు గచలె శేసు:దు, తలలను వంచెను తమంబు +, దశదిన లలమెద్ 

దల:కుచు రదియుం ఐబజచెను, తలరెన్ దిక్కరులు తలలు + డా(చి రమరులున్. 

ఉ॥ అంగదముర్ చెళంగెడి ఛు 4 జార్లళముల్ వడిబూచటిల (బె 
౧? రయి 

సంగడి జ్వాలలం గురియు 4 చకుల చెంగట వ[కదంతముల్ 

వంగి రహిలపషంగా (భుకుటి + ఫాలము దా(క (గ(జూచు రావణున్ 

ముంగల.గాంచి సేవల స 4 మున్నతింజేయ,గ జంకిరెలరున్ 
౧౧ 

చ॥ పిత్సపతితోడ వే ద్రిలు 4 భీకరవృ తినిగాంచి నేడు దు 

రతి మనకో మజేరికొ తొ , అంగద యంచు( దపించి జీవనం 
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తతులును దేహముల్ నిలుక + దప్పివడంకుచునుండ భూజనుల్ 

మతిచెడి యేమియన్న బరి; మార్చునొకో యని తూలుచుండ(గవ్,. 

ఉ॥ మూసిన యాస క కందరల థీ ముమ్మర మై పొగ(గ్రమ్మ రోమముల్ 

మీసములున్ గగుర్చుగొన + మిక్కిలి యూర్చుచు నొాడునొక్కి "పెన్ 

రోసముతోడ దంతముల 4 రోచులు దిక్కుల(దూజి మేఘ గ 

రానమ వాక్కు_లంగినిసి శ రావణు(డివ్వరి చేషయిదినాన్ 
జ బ ద 

చ॥ అవనిని గాచువారు కుసు + మాస్తు9ని పోలినవారు భూమిపై 

దివమున నాగలోళమున + దేహముగలిన వారిలోన సీ 

డెవరును లేనివారలు న + రేంద్రులు కొనకు వచ్చి కత్తితో, 

దివుచుచు నన్నెకాదు భవ + దీయ యళంబును గోసి రుద్దతిన్ . 

చ॥ మనుజు లొనర్భిరం చసుర 4 మానిని పల్క-(గ బిట్టునవ్వి యే 

మని వచియించితే యని ద 4 శాస్యు(డు కన్నుల నిప్పులు రగా 

మినిగను(గొంచు నల్చులగు 4 మేదినివారల (గూర్చి నీవు స 

ల్కునదిటులా? యసంగతము + (గొచ్చక సత్యమునే వచింపుమా। 

చ॥ అని దనుజేం[ద్రుడాడ( జెలి, యల్ వచియించును మారు(టోలువా 

రును దృఢథదాహుస త్వమున( 4 (గుంగ(గ మేరువు నూడ్వ(జాలువా 

రని పలుకొంగనేల? విలు + నమ మ్ములచే కణమా త్ర తలోన నీ 

వనజ భవాండ మెల్ల సుల + భంబున బూదియొనర్చ నేర్చురుల్ 

చ॥ మునుల యెడన్ విధేయులు ప్ర + పూర్త నిశాకరు వంటి కాంతి మం 

డన ముఖు లుల సిల్లు నలి 4 నంబుల(బో లిన నేత్రయుగ్యముం 

దనరినవారు కోమల ప + దంబులు చేతులు గలువారు స 
నుని జనులందు వారికి స 4+ ముల్ గలరే త్రజగంబు లారయన్ ? 

GH నారలు దాల్చినారు చర + ఇంబుల, బెండరముల్లలారు వి 

ల్వీరులు జన్నిచంబు దగి + లించినవారలు సత్యచా క్యులున్ 

శూరులు నీకు లోంబడరు + చూడ నీనుం దృజలీలనెంచు వా 

రీ రులు శాస్త్రమట్లు తుది ౪ తేలని యక్షయ తూణధారులున్. 

én వారల జేరి మౌని జన 4 వర్యులు రాక్షస బాధమున్లి యు 

న్నారము ధీంద్రియ ప్రకట + నంబగు జాన ములేనివార మై 

నారము కావరే యనుడు 4 నాకవిరోధుల (ద్రుంచి భూమి ను 

దారణ సేయువారమని + డారుణమెన ్రతిజ చేసిరిన్. 
థు ట్లో 



826 కం౦ంబరామాయణ ము. 

మ॥ ఒకచో నిద్దణు మారులీ భువనదుం + దున్నారు సత్యంబు వా 

రికి విల్విదైను. మించు వారలు గలా 4 రే యన్నిలోకాల? వా 

రికి నీడె తగు వారలుం గలుగరీ + పృధ్వీతలంబందు వా 
గదా గ ది అల్ల " ఇ క్రి అ 

రొకరొక గ౦(డె త్రిమూర్తి సన్నిభు లహో 4 యుద్ద క్రియా పారగుల్ 

శే॥ః ధరణ్యెల్ల నేకచ్చ(త్ర * సరణినేలు, ధర్మపరతం[త్రు డశరథు + తనయులై న 

వారు నిర్లోస్తఐగు వారు + ప్రభునియాజు, గాన నున్నారు రామ లక్ష్మణులనంగ. 

చ॥ చెలియలి నాసిక౯ దునియ + జేసిన వారు నరుల్ సజీవులై 

వెలయుచు నున్న వార లట + విన్ చుటియేటికి నేను గల్లియా 

తులువలు తెంపుమై వనుల + దో (చుచునుండ (గ సిగువీడి యి 

య్యిల మనినా(డ "నంచు దను + జేంద్రుండు మండే మనంబులోపలకా. 

చ॥ పెలుకుజ లోకముల్ గెలిచి 4 భీకర కేజు(డనై సమస్తము 

బొలుపుగ నేలు నాకు( దుది. + బొందిక నబ్బె నపాఖ్య క్రీ ర్రెకిం 

లువగు స్టోత9పాఠములు + చిచ్చున మాడ్చితి లోక మంతటా 

గలిగినవీరులం దునిమి + కాల్చిన నీ యపకీ ర్తి మాయునేః 

Gl శా శత నింద నా కునువ( + కాలిగ మానవు లుండిరంట!। నా 

కీశ్వరు(డిచ్చు'కై దు వొక + చచ్చినదంట! నరుల్ సజీవులై 
నశ్వరమొంద' కుండిర('ట! * నాకును వింశతిబాహులుండె నీ 

విశ్వమునందు నేను నను, బృందముతో డుత నుంటి జెల్ల రే! 

మ॥ మగసా! మాయని కొత్త తనింద మన వం, శంబందు( బ్రా ప్రి పించెనే 

యని లజంబఐడి కుందు పేల: యవదూ + అత్యంతము౯ మోవ (జా 

లినకేలుం దల లిర్వదిం బదియు నో+లిం దార్హ్యస త్త్వంబుతొ 

డనె యొప్పాలెడి( గ్రేశమందకుము హృ + షృస్టెర్యముల్ పొందుమా, 

చ॥ అని వికటంబుగా నగి స + హాయబలంబులు లేని యిద్రిట 

ట్రనువుగ, గానయందె నడ + యాడ ఖరాదులు శౌ మానవ 

ద్రనుజులు వారి (బటికొని * దారుణభంగిని చీల్చిమైంగ కి 

ట్రనువు పడంగ వీడిరొకొ శ్ 6 యన్న (దద గ్రజు(గాంచి ఖిన్నయె. 

తే! కనుల దాష్పప్రవాప యు 4 ల్లార్చునదియు, వక్షముం బా (దుకొనునది , వసుధ(దబోరలు 

నదియు నగు రూర్పుణఖనె త్తి త్ యఎదుచేతు, లుంచుకొని వారొలేడ్య వ థి చించెనిట్లు, 

ఊఉ! నాయవమానము౯ దనుజ +, నాయకు లఅరు. గాంచి క్రుదులె 
౧ aren 

యాయవినీతులం దునుమ , నప్పుడ సాయుధులె ఖరాది సం 
యై 



అర ణ్యకొండము 

స్టేయులు వచ్చిచుట్టి సర 4 సీజదళాకుని యొంటి వింటిచే 

సాయమరావతిం గదిసి * రక్కటః యొక్క. .ముహూర్తవేళలోన్. 

Gl వ్యూహబలంబుచే నడరి ౪ యుర్వరగల్సిన దైత్యసైన్య సం 

దోహముతోడ నాఖరు(డు + దూషణు,డున్ (ద్రిశిరుండు దోస్పమి 

దోహలు లొక్క మానవుని + దోర్చలసంపదచే నశించి ర 

య్యాహవమంద యన్న విష , యంబునకై యొడలుం జెమర్చ (గన్. 

చ॥ కలిగిన కోపచింతలు వి 4 కొవిక సేయుచు వహ్నివర్రిల అన్ 

జిలికిన నేయివో లెంగదు. * బీద వృద్దియొనర్ప వార లి 

ట్రలుకను నీదు ముక్కు మొద, లంట(గ6 గోయంగ నీవు వారికిన్ 

జలిపిన నేర మేని? యది 4 చయ్యన 6 దెల్దుమ యన్న నామెయున్. 

ర్వృణఖ సిత చెలువమును (పశంసించుట. 

మ త॥ వేరిచేతను వాసి చూప(గ + వీలుకాని వరాంగుతో 

సారసంబును వీడి వచ్చుచు + శంపనుండియె కౌను బం 

గారు నుండి శరీరముం బథ 4+ కంబుగా (గహియించి యా 

కారు కానను చేరు కామిని 4 కై జసించెను నావుడున్. 

మత్త॥ రామ యెవ్వరి కాంత యంచును + రావణుం డను నంతలో 

నామె యిట్లను( దిల్యుమాటల 4+ నార నారసి చూచు కొ 

మ్యామనో హరి గబ్బిగుబ్బలు * హోట కోఖలు పాదముల్ 

భూమి నోచిన భాగధేయము + ముగ్గనామము సీత యౌ 

చ॥ (భ్రమరుల గీతముల్ తెలి మ *, రందము( బోలిన తీయనై నవా 

క్యములు సుగంధ కేశములు ౪ గల్లి సురాచులు నంస్తుతించు చం 

దముగల లక్షీయుం దన యు + దాత్తతకుం దగు  చేటి కాదనన్ 

ద్రైమదమనోజ్ఞకత్వములు * సల్కెద నంటయు మౌఢ్యమే యగున్. 

సిజి వాలిన కేళముల్ 4 వర్షధారల(టోలు, మృదు పదంబులు ప్రత్తి తి; (క్రియనుపోలు 

(వేచులు మేలైన + విద్రుమంబుల(బోలు, సొగసె సెన వాక్కులు + సుధనుపోలు 

వదనం బలోపమౌ + పద్య్మంబు( బోలును, కడలికం"చెను మించి + కనులు చెలయు 

కందరు. డామెను + కాంచి తపించి ని, కూ చ్చిగా మాటాడ( + గడ(గయె చుమి 

RR అ 

డే దీర రోగవ్యథను పొ పాంది + దినదినమ్ము 2 ! "గర్భ్యముం బొంది సఫలత 46 గాంచకునికి 

మాడి మసీయయి తుది రూపు 4 మానసె(గాక, హరునిక ంటిమంటనశించె + ననుటకల. 
Po 
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చ॥ పగఖు వసించు స్వర్గమును + బాగుగ జూడు ఫణామణిచ్చటల్ 

జిగిగల నాగలోశమును 4 చేరి$( గాంచుము రంధి మేఖలా 

జగము. బరీక్ష సయు మెట(ం * జక్కన గన్నను కాంచలేవ య 

మ్మగువ ధరి(త్రిలోనిడె సు + మా విలిథింప నశక్యమే యగున్. 

చ॥ భుజముల6 గూర్చి పల్కుదున? + మోమును కన్నుల. బల్కరింతునా? 

నిజదుగ సార గుబ్బబన * నీటగు చన్నులనే పచింతునా? 

గుజగుజ సొడు కొటుకొని + కొంకుచు సూరక యుంటగార స 

ల జనెదు రేపె కాంచెదపు * గాని మటొవ్కాటి విన్ను పల్కెైెదన్ 

పీ॥ బొమలు శరాసన 4 మును పోలు నన్నను, కనులు కుంత౦బు 4 నెనయు ననిన 

దంతముల్ ముత్యాల + బంతి. జెనయు నన్న, విచ్రుపంబుం నేఐ( + బెదవులనిన( 

దొడ లంటి కందాల + దొరయున వన్నను, కమళంబువంటి మీ + గాళులనిన 

ముక్కు. చందము సువ్వు6 + బువు సరి యౌనన(, గంరంబు సొగసైన + కంబువన్న 

శే॥ పలుకు సరిపోలు(గాని త, ద్వస్తు త త్వం మెన్న సరిపోపునే? వరి; తృణము( బోలు 

ననుట పొస(గునె? యుసమ 4 అయ్యునుస సదూంగి, కచటదొరపును దైత్యకు + లేశచెవుమ 

తే॥ ఇంద్రుండింద్రాణి, బదసపె దు , హేకు:డుమను, పడసెహరియు రమాసతి. + బడసె సీత 

నీవు(బడసితి వారికి + నేడ నుఖము, సీఏ సుఖము నిజంబుగ + నిరరారి। 
tn 

తే॥ ఒకండుసామేననుంచె వే, తొక(డురమున, నుండె మతొక (శాన్యంబున + నుంచుకౌనిమె 

నీవు సౌందర్య 4 సదనయో , నెలత (గొన్న, నెచట నుంచి సుఖింతువో + యెటు (గరాదు. 

చ॥ తరుణిని నీవు గాంచిన ప + దంపడి నేలను నిల్వ (బోవు నీ 

రవగు నెల్ల సంహచల 4 నుగ్మలికై విడువంగలా(డ వె 

లర కగు మేలు నీక ముర +, లాభము , నేంగలిగింతు (గాని నీ 

గరితలకున్ సుదుఃఖ తతి , గల్ల (గ (జేయుదు (గాదె చూడ (గన్. 

ఉ॥ వేలుపు లోకమందు పృథి + వీ తలమందును కలు శ్రీల గ 
En 

ర్భాల జనించి నటి జవ * రాలదిగాదు నురాసురుల్ మహో 

రీలముగాగ' జిలు.. తటి డ్వీసవతీపతి సంకజాసనద్ 

బోలఃగ( జకక్రికీచ్చెనని , భూమియు దీని నొసంగె స్పర్షమె. 
ఎ రూ 

ఉ॥ అంబుధి మేఖలా జనము 4 లౌననః దుమ్మెద లాడు కొమ్ముడిం 

డంబుగ( గల్లు రాఘవు వ +, డంతుక యన్ హరిణంబుతోడ నీ 

వింబుగ నాదు మేను కసి, యేవగ నాడంగ నీదు ఖడ్మ స 

_త్త్వంబు జగంబచెబుంగ నిస 4 పంశ్యుని నాకు నొసంగుమా రహిన్. 
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చ॥ తపసులు నేనియున్ విధిని 4 దాంటఃగ లేరు లభించు వేళ ల 

భ్య పడు సమ _స్త్రము౯ా దొరకు + + నవ్వి లభింపని చేళలందు ల 

భ్యపడవు చేతు | లిక్వదియు + నాస్యములుకా బది పీనమొ నురం 

బు పడసినట్టి భాగ్యమును + పొందుట సీ వి(కమీ(చ నేసుమీ. 

ఉ॥ సీతను గొంచు నీకడను 4 చేర్చు దలంచియె పట్టంట్ బోవ దు 

ర్జాతుండు లక్మణుం డకట। సంభ్రమ మందుచు నడ్డువచ్చి వే 

చేక్రాలి ముక్కుగో సె మను + వే చెడిపోయెను సకం దెల్చ్పి త 

ర్వాత నె (ప్రాణము ల్యదల 4+ భావన చేసితి నన్న! నావుడున్ , 

రావణుడు సీతచందమువిని విరాళిచే. దరితపించుటఎ 

సీ॥ కోపంబు వీర్యంబు + గురుతరమానంబు, బలిసిన నేంజిలి * బలమువలన( 

బాపందు పండు తా + వలమున సంపదల్, తొలగిన కరణిని + తొలంగిపోయె 

దీపంబు మటియొక 4+ దీపంబుతో. జేరు, నప్పడుండు రీతిగా + నాదలోని 

తాపంబు కొమంబు + తసరనొక్కటియయి, (పొణంబునంద యొ + పారం గలిసె 

తే॥ ధరణిజాతను మజవని దై త్యరాజు, ఖరుని మజదెం జెల్లెలి ముక్కు + త టీ (గినట్టి 

నృపుల బలమును ముజిచను + నిందనుజచె( (బబ్రసవశరునిచే( పూర్ణ శా + పమునుమజచె 

చ॥ జనకజ నామమున్ మనము. * జక్కన నొక్కటియై లయించు నా 

వెనుక నొకం డొకళ్లు విడి + వేతొక దాని. దలంప వేటుగా 

మనమొకండుండునే?; దుజచు 4 మూర్లమ( కెయ్యది? పండితాళి కేన్ 

మనము నడంచు జ్ఞానమది + మా(డగం గాము జయింప శక్ష్య మే? 

ఈ॥ లంకాధిపతి మయూర వి, కంకట గమనన్ మహీజ 4 సాధింపక ము 

న్నంకిలి పడు నెడ(ద( గడుకా, సంకట పడి యెండ చెన్న, చందంబంచిన్, 

చ॥ తనవిధి బల్మిచే జరుగ + దగ్గ పరిస్టితిచేత లంకకుం 

బనుపడు చేటుచే మతి య 4 వారణ సంభ్రమ ముందుచుంటకే (6 

జెనకిన దొడ కామ రుజ 4 చెల్ల (దఠింసని మూరు డజ్జ్ఞతం 

బొనరుచు చెట్ల కై వడిన 4 పూవులు పండులు గాంగ వర్దిలె౯ా, 

Gl బంగరుబొచ్ము సీత(దన + భావమునం జొరనిచ్చు త్రోవచే 

బంగిని (ద్రావు వాని(క్రియ + భ్రాంతిని మై మె వివశత్య 'మొందుటన్ 

రంగుగ.6 గాంచి మారుండు + రందుల నొంప సమర్జుండయ్యె జా 

నిం గొను కానుభాపననె 4 నిల్చె బలంబు కుదించు శక్రియున్, 

చ॥ కొలువును వీడె రావణు(డు + కూరిమి దీవనలిచ్చినారు "పె 

ద్దలు _చెలువ వర్ సుమంబులను + దంచడి. జలిరి కల ఈ 
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చెల(గె నభానదుర్ చనిరి 4 చెద్ద మ మసందు తపించి తొందరం 

జలుప(గ బామరత్నదమయ , సౌధము? జేరి సురారి చింత మై, 

మ॥ సుమతల్చంబుల( దేరశే సతులపై ( + జొడ్కిం (బ్రసారింపకే 

(ప్రమదారత్నము లుల్ల సిల్లి సలం 0 దిర్కింపశే యొంటిమె( 

దమి నొండొక్క.ట నిల్చి సీతపయి( బి + త్తంబుంచి శావిన్నత 

ద్రమణీ యాంగములన్ స్మరించె మది నం + రాపంబు సపెంపొంవంగన్. 

మ॥ తొల(గింపంగ నహర్యమొ తమి మదిం * ద్రొక్కాడి యుట్లూ(తగా( 
గల(గింపంగ( బరీమళ (పసప సం 4+ ఘాత ర ప్రకీర్ణన్ఫుర. 
త్తలిమం బందలి పూలువొడి యొడలుం 4 ప్రంబుగా( జి త్తమున్ 
మలంగం (బాణము తల్లడిల్ల మటీ(గెకా 4 మోర ద్రహారయలన్. 

Gi చల్లని గందముం గిసల * సౌరభ పుష్పములన్ వెలందుకల్ 

మెల్లన6 గొంచు(దేర నవి 4 మించిన నిగ్సగు మందుచే నొడల్ 
తల్లడ మందు రీతి. గడు +, దాపము( గూర్చు.గ6 గొల్మిగుంట రా 
జిల్రెడు నగ్నినా మిడు(గు * చిందంగ నూర్చుచు నుమ్మలించుచుకా, 

చ॥ మునుపు మనంబు నెమ్మడిని * పొందిన రావణు: డిప్ప పాపమున్ 

దనికెడు నిందయుం బగయు. 4 దా మదినెంచక య్ది కుంత మా 

రణ హరిణోత్చలంబుల హొ 4 రంగు జయించిన కన్నులొప్ప నా 
జనకజ( గాంచ( గోరి తమిం జాల( దపించె మనోజచవేదనన్. 

తే! దిగ్గజంబుల నొంచిన + దిరు(డపుడు, తరువులం దొలిచెడు బెండు * పరువులీల. 

గంతు తూ(పులు తనదు వ + కంబు. దొలువ., గుంది సోలి కుమారిలి 4 [క్రుంగి కూలే, 

తే॥ ప్రసవముల తోడి లేగొమ్మ + వంటిదొ:తె, వచ్చిమది( జేరెనని భ్రమ 4+ పదెడియసుర 
వరు,దు మరు నమ్మువలె నెద + (వయ్యసో(కు, మలయ పవనునిపై (జాల + మండిపడును. 

తే॥ పొక్కి_పొరలి క ర్రవ్యతా + మూఢు (డైన, రావణు(డు లేచి వడి. బలు + రకములైన 
వీజలను కేరుపలుకుల + వెల(దులెవుర,. దీపికలు గొని రానొక + తో(పు(జేరె. 

పీ మావిచెట్లకు హీర 4 మణులు పనసలకు, మాణీక్యములు పోక + (మా(కులకును 
సీలముల్ కురువింద + మోలి సాలములకు, గో,గుల కరవింద 4 రాగమణులు 
నర(టి కంబములకు +, మరకత రత్నంబు, లేపి భూజములకు 4 హేమరాశి 
పాటల తరులకు( * బగడముల్ పున్నాగ, ములకును ళళికాంత 4+ ములును నారి 

"క. ములకు వెండిని పోల్చ + దేలుఫలము, గలదె? మిన్నంట  జెరిగి పూ + వులకుందక్క 
రిక్కలకు వేర్మిగనక రాక + సిక్కియున్న, వనమునం దొక శయ్యపై + వంత ేరె, 
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రావణుని విరహతాపము. 

మ॥ ఫల పుష్పంబులనుండి వచ్చు మధువున్ * వాటంబుగా( ద్రావు చె 

ల్వలు పై కంబులు బంభరంబులును చి *+:ల్కల్ పిచ్చుకల్ శారికల్ 

పలుకుల్ రజ్జులు మాని దానవ జగ (త్రృథ్యాత వీరప్రభుం 

డలుకం బూనునొ యంచు మూ/[గల క్రియకా శ వ్యాహారముల్ సేయంగన్. 

చ॥ శిశరముచేత గాలియును 4 జిల్లను మంచును గూడి మెల్ల బం 

చశరుని తూష పులుచ్చి యెడ 4 'సందుల(దూజ(గ6 గాలు “సీతులం 

(బ్రశమన మింతలేక సజ 3 పందొడ(గన్ “బుతు వెద్దిరా” యనన్ 

శిశిరము వోయె భఖీతిమెయి6 ఈ జెచ్చెర వేసవి వచ్చా జిచ్చునాన్. 

ఉ॥ లావగు పెద్ద (మా(కులు శ; లాతలముల్ గిరులున్ హిమస్టలుల్ 

(పోవుగ మండిపోయెనన + బోడిమి వేసంగి వేడి యిట్టిదం 

చే విధిం బల్కు శక్యమగు? 4 నిట్టలపు న్వలపన్విషంబునే. 

. శ్రావిన మందులుం గలవె? 4 తా(౩ నెడంద సుఖంబు దుఃఖమున్. 

చ॥ అతని మదిం జనించిన స్మ 4 రాగ్ని దిగంతము దా(క( గాల్చయగా 

వెతల భజించి యెండయును ; వేదన గూర్చెను దీని. దోలి మున్ 

బుతువునె 'దెండియన్న నది 4 యే డెజ రా నొడలుం దపింప నీ 

బుతువును కాల్చుచున్నదిది + యెప్పటిదే యని చీందఅంగొనన్ . 

తే॥ దె దై త్యచం ద్ర: మీయాజ్ఞను + తప్పినడవ, బుతువులెల్లను భయపడి * కొతుకుననుడు 

బుతువు లెవ్వియు( బనికిరా + విచటనాకు(, దజీమి వేయుండీభటులార। త్వరగననియె. 

చ॥ వలదను నంతలోనె బుతు + వరము ధర్మము లెల్ల 6 దప్పి యో 

గులవ లె సర్వసంగములు 4 గొబ్బున వీడెను దేశమంతయున్ 

బలుసగు రోగముల్ జనన 4+ బంధము వీడి తపస్వు లొందునా( 

కలియును దప్పిలేని దివి + కై వడి దో(చె మనంబులోపలన్. 

చ॥ ధరణిని వేండియుం జలియు + దగ్గ దశాన్యు శరీరమెల్ల దు 
ర్భరముగ నేయిలేక ప్రఖ + రంబుగ మందిడు వహ్నాభంగి నొ 

త్రరముగ మండె. గాలమది 4 తార్చునదొక,-టియా? స్మరాగ్ని ము 

మ్మరమగు మంట జ్ఞానమున + మాయును గాకొక డాననౌనొకో? 

al ప్రబ్బిన మబ్బు నా దనరు ః రావణు; డప్పు బిసంబులన్ రసం 

బబ్బిన పూలమాలల హి + మాంబువు చల్రిన లేజి వుళ్ళతో 

జొబ్చిలు చందనంబు నిడి + చూచియు నోర్వక చే మేలు గోరువా 

రుబ్బువ గొబ్బునం బజిచి + యోషధి నాథుని పట్టితెండనన్ . 
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చో॥ అలుకయె శీలమె తగు ద + శాస్యు పురంబు సయిన్ భయంబునం 

బొలయక యవ్వలం' దొల(గి * పోవు నిశాకరు( గాంచి రక్క-సుల్ 

పిలుచుచు నున్నవా(డ సుర * వీర వరేజ్యు(డు రావణుండు నీ 

వలుకొక్ రమ్ములెమ్మన హృ, దబ్దము యుల్లన లేచె మెల్లనన్ . 

శా॥ శంఠరం బొందుచు వెన్నెలల్ పరవ నా, సంద్రంబుపై నిల్చి తా 

సంకోచించుచు గుండ్రనన్ వదలి మున్ + శాత్రవ్యుచే నొచ్చువా( 

డంకాసొంకి ముతోడ ( దగ్గ యదన. * దంకించు చందాన నే 

డాంకుం డప్పుడు దో(చె రావణునకున్ + యామ్యేశు తోయంబునన్. 

al అంబర వీధి వచ్చి కిర + ణావళి పర్య(గ( జంద్రుడొప్పె మో, 

హాంబుధి మున్లు నాత(డు శ + శాంకుని దూషణ సేయుచుండ కీ 

రాంబుధి( దివ్వళించిన ము + రారి తజిం బరికించి దైత్య రా 

డ్రంబర జీవము ల్లొన( గ + డంగి విధించు సుదర్శనం బనన్. 

మ॥ తన పుటింటనె చెంతనుండు సుధ మో + దం బార 6గా(ద్రావి చ 

లన వ్యాపించిన చంద్రు వెన్నెలలు. క + ల్క౦ బాజీ రకాతు(డై 

జనిత (భూకుటి ఫాలభాగు(డగు దో + షాచార భూజావికిన్ 
దనరెన్ వహ్ని గరంగు వెండి(బయి( జిం + దం బోయు చందంబునన్ , 

శా భూరిపా భ్రవ మై రమాలలిత మై + పుణ్యంబు నిండారు "క్రీ 

దార (శ్రీమిథిలేకు నల్లుండగు సీ + తానాథు సౌందర్య పా 

థోరాళిన్ వినినంత నే కడచె సం 4 తోషంబు మా(డించెర 

&ోరాట్బంద్రము నద్ది మానితు రిపు + శ్లోకంబు చందంబునన్. 

ఉ॥ శూరులు ధర్మరాజు మది + (సుక్క_( దపింవంగంజేయు రావణుం 

డారభటించి నా తల/పు 4+ నారసి చల్లని చందద్రుందెదమ్మునన్ 

(గూరవిషంబు (గక్కు_ పెను + కోజల( గల్లిన త్రాయవంటి యీ 

సూరుని దోడితెచ్చిన ప 4 సుల్ బలుశుంఠలు వారలేరనన్ 

ఉ॥ సేవకు లంగముల్ పిదిలి + * శీర్ణతనొంద వడంకుచుం (బ భూ! 

దేవరయాజ్ఞ లేని యెరు( + చెచ్చుట పల్కు (గ( టోలునేమి? రా 

జీవ హితుండు తేరిపయి( 4 జెందక రా(డిటు క్రూరచే ష్షలన్' 

మైవడి నేంచు నాతడు వి + మానయుతుండగు చంద్రుడే యనన్. 

చ॥। పరిణతి నీరనంబయినగ * భామలపొందున కిచ్చగించి సం 

దిరపడు కో డెకాండ్రు వల + వంతల నొందు మనోగదంబు నె 



అరణ్య కా౦ డ'-ము. 8: 

స్పరుసున( గాననట్లి సుర + వై రి కులేశుఃడు కొల్చుచుండు వై 

ఖరిని గ్రహించి శీతకరు౬ + గాంచి దయామతి తో(స నిటనున్. 
, ౧ 

శా॥ నక్షక్రేశ! కృళించి కేమి? కడు వి + న్నంభోయి యున్నా(డ వీ 

వ క్షీణవ్యథ నొందెదే? మతీ(గెదే? + యంగంబు కందయ్యె మీ 

నాక్షీన్ సీతను నన్నుపోలె విని యి, ట్రాదన్ మదిం బొందితే? 

యాక్షేపింపకి నన్నుగావ నెవర + య్యా! యున్నవా రీయిలకా?. 

మ॥ సరవిన్నెమ్మది నూరకుండ( జనదో 4 సాధింసఃగారానిచో 

దొర య న్నాదగు జీవపాళికిసి మృ + ఈశ[ప్రాయమె యున్న యా 

తరుణీకై రవయు క్ర సద్మమునకుం + దథ్యంబుగా నోడి యి 
ట్రరుసుం బొందే కృశించి రందితిలలో + నీర్యాబవులో గెల్లురే 

జ 'తే॥ అనుచు నల(తనుఫొంది రే + యినిశశాంకు(, దొల6చి పగలును (పొదును + కలుగుగాక 

యనినయంత నెరేయయు + హరియు.దొలంగె, పగలుసూర్యుండు. దో (చిర+ప్పట్టునందు 

మ॥ [క్రతుకుండంబున ( దోయు నేయివలె బం * గారం పస్ప(దీవల్వ లెన్' 

తత ఖద్యోత మయూఖము ల్పరవః బ + ద్యంబుల్ (ప్రకాశించెం ద 
త్క_9ఈుకుండాగ్నిని హోలి కల్వలు మహో + (ద్రస్యంబులందొంది యు 

ద్దతి గొన్నాళకె రి క్సు(డౌ వెడ(గు చం * దంబంది నప్పట్టునన్ . 

చ॥ ప్రతత మయూఖ భూషణు(డు + కద్మహితుండొక (ప్రక్క లేవ (గా 

మతి బిడియంబు నూని జిగి *, మాసి వడంకుచు( గ్రుంకె యామినీ 

పతి యొకవంక యాబునియు( + బజనె యేగెను సార్వ భెము నా 

నతి( జరియించు చిన్న నర నాథుని చందము నొంది యయ్యెడన . 

అనని . తే॥ రాతస స్రీలు రేయి భ + రలను చేరి. పొలయలుక వీడి పుస ) + య్యలం బరుండి 

ప్ కలల యందుసు కౌగిలి 4 కడపక్రుండి, సరిత గతి రయి పోపుట + యెజు(గరై రి, 

శ్రీ॥ తెల్లవాజీన నడురేయి 46 వలభులును, కొల-గిచన. దృ పినొందని + చెలువలపుడు 

విరియు కలువలు తేనెను + వెలుచు రీతి, జాస్పములు గార్చిరా రేయి + పగలతెయగుట. 

'తే॥ కొందు శయ్యలపై (' దరు, బృంద చను ( జుటైన (ప్రవాళ + వరుధములనన్ 

(గొందలిరు చేతులన్ మగ, లం దగిలిచికొంచు నిద్ర * లం బడి రచటన్: 

'తే॥ కల్లు కడవల మూంగిన 4 గండు(దేంటు, నడికి రేయి వింతగ. (బొదు * పొడుచు జెటు6గ 

కుండ నిద్రించె మతచే + దండ చయము, శ్రాగు+బోతుల కరణి ని *, ద్రాళులయ్యె. 

'తే॥ కల(గుచుండు ప్రోషిత భ రృ ,కల మొగంబు, వోలె దీపంబు లన్నియు 4 నోలిముండు 

చుండి తై లంబు కొజ(6ళతలే + కుండియు జిగి, తగి వెలవెల వాజబుచు( 4 గగ్గుచు ఏం దె. 
ళ్] 
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కరంబిరామాయణము 

కే॥ వేకువను వికసించెడు , విరిదళములు, (ప్రొదు పుట్టియు విప్పును 4 పొందక్రండె స లల "నెజలందు నిద్రించెడు * చెలుల నేత్ర, bio] పద్యములు వికానములేక , వరగు పగిది, "తే పవటియందను నిద్రింప( * దివురువారు, కనుల, దెబవరు గావున ఉగబకు (గనులు బిచ్చమిడని లోభుల యింటి , వీదితలుప్ప, లెపడుమాయ( బడెడు తీరు, నెనసియుండె 

* చెటిను విడివడు నరులటు 4 చెల:గునుండె 
ళా తే॥ నడుమనేర్పడు నాజచే , నా(డు విధుండు, తొలంగ వికసింప కుండెడు , తొగల, జేరి 

is 
బకౌర్యముల్ + సలుపకుండ, ధనుల( జేరు గాయకు ల 

కీరణముల్ రత్న గ , వాక్షములను, 
చెలులు జానంబుచే నిజ, నితి నెటు (గక, ట్లో 

ణి 

జే! అసురనేతృ నాజ్ఞాదిల + మరయలేక, దిన ఫలంబుల( దెలుప జ్యా జాములం దెల్చుకోళు న, జానద శను, మల(గి త మకార్య ముల, he) ల 
'లే॥ ఇటులోక విపర్యయ 

ne) 

యళలు గొరన 9 

టు* దెన్యమొండె 

తూశిమేలొ-ల్ప నిద్రచేం , దూ. లేచు 
కజఅచు నజులవఠె మూర, గరిమ నుం డ్రి ఇ ఖు 

గ తిష్క_సమితి 

దాజు + మాజుగుడిచె, 

» దె త్యవిభ + తనమనంబు 
॥ చం ద్రుండే యగుననిపల్క_ థీ సరసవారు. కే! చందు (డీతండు గాయడడువ, చ్చని గుజాల, తేరుగల వే.డి వెలుంగగు( + దివిరియిత (డు కొల్చునేగాని చలని వాప్త కరణి. జల్లదనంబును + కాంచండవిం. ౧ రు అజా 

౧ తే కొమ్ములంగలు కౌటుక + కొండ(బోలు, దెత ఏభు(డు కూరుని నూరు, దొణీమివె చి 

శ్రీ ల్ని 
వల్ (౮ 

యై 
సాగరధ్వ ని, దొలగించి., సంజ వేళ. వెలయు లే,జందరుని వేగ, పిలువు( డనియె. అశనివంటి పల్కువిని షో, డళకకాప్ర, పూర్ణుడగు చంద్రుండప్పుడే , శీదండగుచు స విదియ శజావిలియె మింట 4 వెలసె; దుష, ళా MU 

ఠం 

శాసనంబన నిటిదే , జగతియం 
(ah) 

దు. తే! అసురవత్రి కొంచియిడి బడ * బాగ్నియేమొ?, ధరణిమోచు శేషుని విష , దంషంయేమొ? కొక నాపైన దొడయ , ల్క-ను వహించి, సంజయే క త్రిగొని యిట్లు + జరు(గబోలు, 
చ 

అ యట 'తే॥ పాలకడలి మధ్యమున నీ + పద్మవె8, మొలచినటి వేళనె హలా + హలముకంగ వ్ 
యు మందుధరియించుహూరుండువీ. + డింతకి ౦ టెం, గ్రూరవిషమనియేయుంచు , కొనియెందలన తే॥ అతికరాళ విషంబున్న +, యహులయందు. పెద్దదని పిన్నదని రూప 4 భేదమేలః పెద్దచంద్రు.డేపిన్నయె , పిడుగువోలె, మీడుకు మైంగునప్పటికంచె( 4 జెడ(గలేదు, 'తే॥ చాలుమానిసి ౩ నన్నిట్లు + చంపువా(డు, లోకముల గాల్పండంచు. దబ ౪4 ల్కుటలుతగునె? ద్యుమణియేమేలు వీనిని , త్రోవు(డింక, గుబులుకొను నిరులిపు క , నొంద మనియె, | డ గె తే॥ అపుడు సర్వంకషంబయి , యంధతమము, సురుడులను గొనివసువుల్ , చూడనగుచు హర్ష్యముల నసంభ్యాక దీ, పాజులొప్ప, గాఢముగ. (గ్రమ్మె దెనలెల(6 4 గాన(బడక, 

(ae) 



అరణ్యకొండ ము, 

ఉ॥ అక్షయవన్స్తు త త్త్వమది 4 యార్యులచే దగనాలకించి య. 

జ్ఞ్రక్షయ మొంది జ్రానదును * చతువువిప్పని (గ్రుడ్డివాని దు 

రక్షణ నిష్కృపా హృదయ 4 రంగముకం౦ 'మహాంధకార మే 

పకమునందు త తక్కువని , పల్క(గ౮((గ్రమ్మె ధరాతలంబునన్. 

ఉ॥ చీరోటియన్ జముండదటు + చెంది జగంబులు నిండి యందుపై 
నారస మంట(గాణెరి(గి * యంతట సత్క్బృప వీడి (మింగ నీ 

లోకములెల్ల వ్యర్థముగ + లొగ్గడియై నశియించునంచు లో 

గై కొనకిట్లుతోడుగొన( * గంఠ విషంబు హరుండు క్రక్కెనో? 

చ॥ హరు(డు (గ్రసించినట్రె హల + హోాలము నందిది లొంగియుండునే? 

ధరణిని స్వర్గమున్ రసన, + దా(కుచు లేహనముం బొనర్చు భ్ 

కర విలయాగ్ని మెందుకొని + కర్కశ రీతి నెదుర్చు చండ దు 

ర్రరళము (మింగి నల్లనయి + డ్రాలినదీ తిమిరంబు చెల్ల రేః. 

చ॥ శరములు నగ్నియుంజొర(గ6 + జాలని సాంద్రతమంబు లోన నొం 

టరినయి కుందు నా కుజ(గ * టన్ బయిమేఘములొప్ప సాటికం 

బొరయని విద్రుమంపు లత + పొందిక లే యెడనీరుకాయలం 

దిరముగ( దాల్చి చం[ద్రుంగొని ౪ దీపము నా వెలు(గొందె. జూచితే. 

చ॥ చతురత. బూని చూపు. జొర. 4 జాలని చీకటిలోన( గుండలాల్ 

వితముగ (దాల్చి నల్లనగు + వేణికతో నాక చంద్రబింబ మీ 
తతి( గనవచ్చుచున న్నదిది + తన్మయరీతిని గల్లు భ్రాంతియో? 

సుతను(డు (క్రొ త్రచందురు(డొ? 4 సుందరమీ నవ దృశ్యమేదియోః 

చ॥ ఉరమును పూర్తిగా నలమి + యుబ్బు పయోధరముల్ పియుందులున్ 

మురువగు బంధురంబు నడు + ముం గనరావు నిజంబు తక్కు_సుం 

దర తరుణాంగముల్ గని ము + దంబు గడించితి నిద్ది మెల్ల (గా 

గరగరికైన కాంతయయి + గట్టిగ నామది నున్నదే చుమీ. 

చ॥ మునుపె సమ లోకముల + ముగ్గలC గాంచితి నిటి రూపముం 

గనివిని యుండలేదు మణి * గల్లునె యిటిది చేతాకండు? క 

ల్సిన దని చూప్పవారవరు , లేరిట నాచెలియల్ వచించు మా 

రుని తురగం బపుష్పమగు + రోపము నిక్కువ మామె యీమెయే, 

ఉ॥ ఏ( గొను కామవేదన స + హింపదు దీనిని రోసి తెచ్చె న 
న్నీ(గని చెల్లై శూర్పణఖ + యిందొక భేదము సేయ. బూను నే? 
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వే(గుచు నున్న నాకడకు + వే చనుదెంచిన .సుందరాంగిమున్ 

దొ గనినటిదేమొ? విశ + దంబుగ( దెల్పున కాం దలంచుచున్. . 
లు 

తే॥ పిలుచుకొని రండనుచు, ద్వార + విభుండు పలుక, నసుర లేగిపిల్చిన యంత 4 నతనికులవ 

దుంసతో( (డైంప(బుట్లిన + భూరురాలు, మరునికాంకతో నచటికిం + దెరలి వచ్చె 
. లు న్ 

ఉ॥॥ గ్రిల్లలు నిందు మానసము + కంటి భయంకర లిం, (గాలు నా 

చెల్లెలి ( గాంచి దె దె త్యపల ‘ శేఖరు( డీ టెల( బోలి కాటుకన్ 

సలలిత ౦బుగా నిడిన + చకులతోడ మయూరి పోల్కా త్రి 
ng) 

రలజ కొనవచ్చునది + ధారిణి జాతయె? యన్న దె త్యయున్ . 
టె యం 

శా చెంద మ్యిన్ హాసియించు నేత్రములతో ( శి జెల్వంపు( గె మ్మోవితో 

నందంబై తగు దీ క్ర బాహువులతో 4 హౌసైన క కంఠంబుతో ( 

బొందంగోరు విశాలమౌ నురముతో, 4 బొలె లైసస నీలా ద్రియన్ 

చందం బొందిన ధన్వి యాత (డె ఘన 4 శ్యాముండు రాముండనన్, 

మ॥ తరుణీ రూపము నాకు( గానంబడంగా6 + దన్వంగి! సీకేదియో 

పురువా కారము గానవచ్చె ననుచుం 4 టొంకాడుచున్నా వె? య 

చ్చెరువయ్యెన్ మనయొద్దనే మనుజు లీ + జిత్తుల్ (ప్రసారింతురే? 

యుకగశేన్లుని యొద్దనే | యెలుక మా +, యోపాయముల్ సాగునే? 

చ॥ అసవుడు నులి యామెయను 4 నన్నః మపహీజ పయిం హృద బముం 
జ 

జొనిపితి వంత మోహమతి: 4 జొక్కితి కావున నెది గాంచినన్ 

వనెతిగ నీకు. గాన (బడు + వైఖరినైై జము నీమనంబునం 

బనుపడు కాంతయే యిపుడు + భ్రాంతిని యెరెబం డో య నావుడున్. 
aa) . 

చ॥ చెలియం!: నుమ్యురంపు వల + చే నని సల్కిితి వొప్పుకొంటి నీ 

పల రఘువల్లలున్ గనెడు + నగ్గలపుం బనియేమి? యన్న నా 

పొంంలియు వాండు నాకు నుడి , వోవని దుఃఖము గల6౬ జేయుటన్ 

మల:గుదు నాఃటనుండి యవ + మానము నోర్వమిచే( గడా యనెన్. 

చ॥ నిజమెక దాః: యటంచు రజ + నీచర నాథు(డు చూచి నామనో 
రుజ క6క నేదిదుందు? నను + క్రూరుడు మారుండు వేంచుళున్నవా. 

డజితు;డ యస్న శూర్పణఖ + యన్న! కుమారిలనేల? పోయి భూ 

మిజ6 గొని తెచ్చుకొ మ్మిటు భై + మింప(గ నేటికి నంచు. బల్కుచున్ . 

కే॥ వెడల రావణు డొడ లెల్ల + నుడికి తెలివి, నందకుండ మూర్చను పొంద 4+ నచటివారు 

వడ(కి రింకను మనుగడ 4; వఅలుకతన, మరణమంద(డు నిరర 4 మర్షనుండు. 
bow 
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త . 

రావణు(డు శశకాంత శిలామంటపంబు చేరుట. 

'తే॥ చచ్చినాత (డు (బ్రదికిన *'చందమొంది, తెలివినంది యందున్నడై' + కేయులంగని 

పితుకు పాలట్లు నీరు ద్ర * వించునటి, చంద్రకాంతమండప మొండు., సలుపు. డనియె.: 
లం లు 

'తేళ మయుండుసనుదెంచియా పితా * మహుండుసిగ్గు, పడ(గ నూహించి శిల్బంబు + పరిఢవిల్ల 

వేయి 'కంబముల్ నడుమను + వెలయునట్లు, మేటిరత్నమండపము ని + ర్మించె నపుడు. 

తే౪ కాలమున కనువయి చంద్ర + కాంతి లేక, చెమ్మ(గమ్మెడు నెలజాల + చేత మీద? 

(గింద( గప్పి తెమ్మెర కిటి + కీలనుంచి, యీవిమ్రా(కుల యుద్యాన + మేర్చలించె. 

చే స్వర్హమణిమయ కాంతుల + జాలువాజు, దీపములు చీకటుల( దోల 4 దేవసతుల 
నగల కాంతులు ప్రక్కల * సొగసునింప, వచ్చె నసురేంద్రు( డమ్మండ + పంబుచూడ. 

కే” పెక్కుకోట్ల చీ(క టొగిం + బేర్చినటు, గలిగియున్నను చెలువల + చలువ గలుగు 

బహు'ళరాస్యసుధాంశళు విం + బంబు లచట, వెలయు కతన నాచికట్లు * విరిసిపోయె, 

తే॥ జోణి నిల్చిన కల్పక + జ్యోతి రంగ, తరుమహాద్యుతి( గేరు ర + త్నముల శోభ 

పలన6 జీశటి మాసె ది 4 వాకరుండు, పోయియును రేయి కాదయ్యె + భూరికాంతి. 

“తే॥ అవయవంబులు వివళత్వ + మండి తన్నె. యటకు( గొనివచ్చు చేషల + నరయలేక 
లు 

పూర్వభవ వాంఛ తజన్మ + మునను పడయు, రహిని నూత్నసితిం బొందె*, రావణుండు, 

కే జగము (జల్ల (జేయ(గ (గోరి + జలదికిదిగు, మొగులుగములపోల్కిం దేంట్లు భీ ముసరుచున్న 

పసిండి తరువుల చివుళుల( + బ్రనవములను, పజచు పానుపు పైంజేరెం + బం క్తిముఖు౦తు 

తే॥ అందు మదనుండు తనకు ద + శాస్యు( బట్టి, విందుగాంబెట్ట నమృతంబు + విధినివెడలి 
ల 

యసువు లొస(గు నేరుపరి మం 4 దానిలుండు, కొమల కొప్పుల విరితావిం + గూడివచ్చె 

ఆః కాప్పరించు నింట( ఈ గాలసర్బ్చము చేరు, పగిది వచ్చు మంద 4 పవను. గాంచి 

కోప చండర క + ఘూరో నే[తుండయి, సేవకులను పిలిచి + చీ(దజగొని. 
అవి bate) 

ఆ॥ పొంగి కూప జలము + భువనంబులను ముంచి, నట్లు నన్ను పవను. * డలటె నిటకు 

నేలవచ్చెనాజ్ఞ + నెనయక ? వానిని, పట్టి తెండటంచు( + బదరి పలికె. 
ల 

'తే॥ వారు వాయుదేవుని గొని + వచ్చునంత., బండ్లు గొటుకు చుజిమి మంద + పవనమునకు 
మేలి గుణమేల యీవన 4 మీరలిటి, తగవు నొంది దానిని తిట్ట 4 దగవె? యనుడు. 

తి! 

తే॥ వాయుదేవుని కోపించి 4 ఫలములేదు, సీతకృప నొందనేని ప 4 రేతరాజు 

చేరు. గానంగష విమ కి 4 చెప్ప? గలుగు, నను(గుమం|(త్రుల(విలు(డని ఛి యాజ్ఞచే సె. 
లు అటి 

కళ వారలు పిలిచిన వెంటనె, వారణముల( దలకీల + వారువముల. బెకా 

'దేరుః నెక్కి భవిం దివి, వారలు శంకింప వచ్చి + వ్రాలిరి పెలుచ౯. 



4 
ళ్, 

క0బరామాయణము 

రావణుడు మాలీచుం గాన నేగుట 

కజ వచ్చిన మంత్రులతో దగ, జెచ్చెర యోచించి తెలివి * చెడి మారీచుం. 
డచ్చుగ. దపమొసరించెడు, నచ్చటికి. దళాస్యు. డరిగి + యతనిం గాంచెన్. 

"తేజ సం కివదనుండు రా(గాంచి + భయమువలన, వడి కొంకుచు నెదురేగి * వానిందోడీ 

తెచ్చి మర్యాద గావించి *+ తెలచి యతని, వదనమున( జొాడినిల్సి తాం ౪ బలి'కెనిట్లు 

du కల్చవృక్షంబు పీడను 4 కాంక్ష. దిరుగు, నింద్రునకు యమునకు నోట * యెదుగునట్టు 

పాలనము సేయు దేవ! యీ + వశకిం బేద, కరణి నరుదుగ వచ్చిన + కార్య మేది? 

చ॥ అనవుడు రాగ దగ్గ యవి 4 యైన వి ప్రాణముతోడ నుండియు 

దినవెద? గీ రితోం “బరువు , మా "నిను వేల్చుల(గాంచి యింక సి 

గున ( దల వంప(గా వలసె 4 ఘోరతరందగు నింద నే.టికిన్ 

మనుజులవల్ల వచ్చా ని(క + మానము వోనది యెట్లు చెప్పూదున్ ? 

చ బలయుతులై న మానవులు + బాహుమవంబున ఖడ్లమూని య 

మ్ములుచలు నీదు కోడలికి + ముక్కు సెవుల్ మొదలంట. గోసి రి 

ట్లలమిన నిందకంటె ఘన 4 మౌ నపదూబు మటొకండు గల్లునే? 

యిలను (ప్రసిద్దమైన మన ,4 యిద్దఆ యన్యయ శీలముల్. చెడన్. 

చ॥ ఒక మనుజుండు చేత ధను * వూని రుషా విపరీత చిత్తుండై 

యకట। నిశాచరావళుల + యాయువు మంగి ఖరాదులన్ సుర 

ప్రకిర జయేందిరా కచభ * రంబు (గ్రహించిన యా నరాదులన్ 

'గకవిక చేసి చంపె నన( 4+ గా మన జన్మము లేల కాల్చనే? 

ఉ॥ కాక యడంప లేక మది 4+ గాసిలి దూపిలుచున్న నేను నా 

కాక యడంగ నీచులను 4 (గచ్చట( జంప(గ సాటికామి య 

ట్రూ(కువ సేయకుంటి( దమ 4 యొద్ద వసించు 'మడంతి మిన్న. గొం 

చా(క నడంచి నిందను న 4 యంబున( (దోవ ( దలంచి వచ్చితిన్. 

చ॥ అని దనుజేంద్రు(డాడ( గొడు 4 పగ్గిని గాల్చి దిటన్ (శ్రవంబులం 

జొనిపిన యట్లుగా (గ మది స్రుక్కి యిసీ యని యాశ దొడ్ల దే 

యని విలయంబు తప్పదని + హోవడిరా యని యోటలేక యి 

ట్లని వచియించె నాత(డు న 4+ యంబున మేను మనంబు కంపిలన్. 

ఉ&॥ అయువు నొల్ల వేమి? మతి; సక్కాట సంకము నందు దొక్కిా-కే? 

యీ యపమార్ల వి మిట్టు వడి + నెవ్వరు నీకను కూలళ శ్రులై 
తీయని ప పల్కు.లం గఅపి + తీర్చిరి? నీ తలవ్రాతయే చుమీ 

వేయన నేల? యేను ఐలు + వీణి(డి నైనను మేలు సెప్పెదన్, 



ఆర ణ్ కొ౦'డ ము. 

ఉః (తెంచిన చేతులం దోలల( శీ ద్రిక్క-టి చేతుల నందికొంచు హో 

మాంచిత కుండమందిడి యు ౪ మాధిపు(గూర్చి 'య నేకవత్సరాల్ 

కొంచక నిద్ర యోగిరము + గోరక చేసి తపంబు సంపదం' 

గాంచితి లోకనింద గొని + కొంచ(గ శక్యమె యిట్టి సంపదల్ ? 

ఉ॥ పాపగుణంబుచేన? మటీ + పావన మైన గుణంబుచేతనా? 

యీపగిదిం దపంబు ఫలి + యింప ను సంపద నీవు పొందుటల్? 

కోపము మాని పల్కు. మిది * కూరగుణంబున నొంది కేమి? యి 

"ప్రేపునం గీడు చేసికొని, యెల్ల నశింప దలంపు గొంటివే?. 

చ॥ దుడుకున మి(త్ర రాజ్యమును + దొద్ద యొనర్చిన, ధర్మ మార్షముల్ 

చెడ వలపక్షమూని సభ + చేసిన, మోసముతో గృహస్పులన్ 

గొడవల నొంచి తత్కుసుమ + కోమలులం జెజ గొన్న, ధర్మమే 

మడియ'గ( జేయు; నెవ్వరిల + మాండక నిల్చిరి దుష్ట వ ర్హనుల్? 

ఉ॥ నాక విభుం డహల్య వల +,నం బడరాని యసహ్యా దేహముం 

జేకొనె నింద్రు బోలిన ప్ర + సిద్దు లి(కెందతొ కామపీడచే 
గెకొనినారు చేటులు ని * కంబుగ లక్ష్మీని పోలి యెందతో ' 
నీకు సతుల్ గలారు వగ 4 నెక్కొ-న నీమతి మాసె నేమనన్?. 

ఉ॥ కాదని పూనికేని చెడు + కావలమున్ గడు దూజు గాక వే 

తేదియు( గాంచలేవ యొల + యించి ఫలంబును పొంది కేనియున్ 

సాదుల శాప సన్నిభ సృ + షత్క_ములన్ రఘురాదు భూవరుం 

డే దమియించు నీదయిన 4 యిద్ద బలంబు కులంబు సర్వమున్. 

ఉ॥ నీదగు సేనకంచె( గడు + నేర్పున లావున మేటి యంచు సం 

పాదితకీ రి మోచిన య 4+ వారణ సైన్యము తోడ నా ఖరున్ 

మేదినిగూల్చె నొక్క6డె ని 4 మేషము లోన, సమ స్పడై త్యులన్ 

మోదముతో వధింప మది. 4 బూనిన వా(డది నీ వెజబుంగవో?. 

ఉ॥ రావణ? నీయనుంగుల వి + రాధునకంటఆజను శూరు(డున్నె? వా( 

డేవగ రామ బాణ హతి 4 నీలె నెటుంగవె? యింక నే విధిం 

బోవ(గ వచ్చు నంచు వుదిం + (బుంగుచు నుందు; జెడంగనేల? నే 

వే విధముల్ వచించినను + వీనుల శెక్కది దేమి తెల్వియో? 

చ॥ మడిసిరి నిన్నుమించిన స + మానులు దైత్యులు చావ(గోరి చే 

సెడి పనిచేయ బూనకుము 4 చేసిన నాయువు మాయు ట(బ్రమే? 
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పుడమి మతెంద్రజెంధతొ' ప్ర + పూర్ణ బలంబున, నేలినారు పెన్ ' 

దుడుకులు చే“ భూస్టలిని 4 .(తుంగని 'వారల( బిలుమొక్కంరిన్ . 

శా॥ తమ్ముండై న సుబొహువున్ జనని దో + ర్షండ' ప్రభావుండు నా, 
కమ్ముం గూర్చినదాది దైత్యబలముల్ + గగోలుగా వారి నా 
మమ్ము ల్విన్నపుడెల్ల నామనము కం 6 పందొందు( గా(బట్టియే 

నిమ్మార్గంబున (6 గుందుచుందు దనుజా 4 దీశా; పరీక్షించితే? 

శే॥ భువి. జరాచరములు నిల్క_ * పొందవనుచు, నిజము దెలిసితి మసురేంద్రః సీవు దుష్ట 
చేషలను మాని యున్నటి + శేషమెన, సంపదల వొందునామాట. + చక్కవినుము 

ద రు లి 

మ॥ అన దై త్యేంద్రుండు శంభు. దారగిరి లీ + లాంకం౦బుగా నొక్కచే 

మొనయం దాల్చిన నాబలంబు చులుకం 4 బోనాడుచున్ మర్శ్యునొ 

కసీ నాముందు గొప్పవా(డనుచు వీ(4+కం బల్కుచున్నా(డవా? 

యనుచున్ భ్రూకుటి భీకరంబుగను మా + యావిన విలోకించుచుకా. 

చ॥ నడచిన కార్యమింతయు మ, నంబున నెంచవు నామనస్టితిన్ 

బెడిసి పడంగ దిట్టితివి + వీకున( జెలైలి ముక్కు_గోయు నా 

దుడుక రుల న్నుతించితివి * దోసము 'నొందని వారలంచు నీ 

బుడి బుడి మాటలన్ సయి(ప( * బోలునొకో మఠినీవ చెప్పుమా? 

చూరీచుండు రావణునకు నీతి కజపుట 

ఉ॥ అని లంకేళశుండు కోపియై పలుకు ప 4 ల్కాలించ మారీచు( డిం 

కను తా(బల్కి.న మండి దూ(కునని య + ల్కంటోక తానిటనున్ 

నను కోపింప(గ లేదు నిన్నును భవ + న్నందన్ + భవద్వం కమున్ 
ఘన కోపంబున( (బుంగ. జూచితి వపా + ఖ్యం దాల్లువే సీతలన్?. 

ఉ॥ ఎక్కిడుమన్న భార్గవుని + యే డ్రెజి( గ్రుంగ(గ( వంచుశై లముం 

బెక్కువ రాట్సభన్ విజిచి + పేర్చిన శైలము నెంచి చూడ నీ 

వెక్కటి నె_త్తినట్టి పర + మేళ్వరు శై లమె? మేరు శైలమే? 
మిక్కలి యాకసం బొరయ + మీటిన వింధ్యమె? నీన చెప్పుమా?. 

ఊఉ! కావున రాముసత్ర మును + కాంచి వచించిన నా నయో కృలన్ 

వీనుల? జొన్నవున్ జెడెదు 4 వీరవరేణ్యు(డు కేల జాపముజా 

బూనక మున్నె (పాణములు 4 పోవుట నిక్కము మూర్ణబుద్దిచే 

జానకి గాంత6గాం దల(తు * జానుగ రాక్షస పాప రూ పమౌ, 

ఉ॥ చుట్టలతోడ సంయమని( + జొచ్చుట నికుక్కవమంచు. దప్పెటం 

గొట్టిన రీతి గుండియలు + గోడుగం బాడుగ( గొట్టుకొంట నీ 
అ 
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పటున6 గానవేమి? విష +, పానముచే పెడు వారి గాంచి య 
అ | 

'ప్పటున నున్న వారదియు * భావ్యమెయంచు వచింప( టోలునే?. 
ల 

ఉ॥ భూసకుమారకుం (బియము + పొందున. గెశిక మౌని మెచ్చి నౌ 

గోపమమైన దివ్య విశి * ఖోత్కర మిచ్చె( దదస్ర్రజాలయుల్ 

లోపము లేని కోపమున + లో6గొన. జాలు కణంబులోన స 

ప్రోప రిలోకముల్ మహిమ 4 నున్నతి నొందిన యా (తిమూర్తులన్ . 

చ॥ అమిత బలంబునం జయము + నందిన యర్పును వేయి చేతులన్ 

సమితివి [త్రుంచి కూలిచిన + క్షత్రియ భీకరు జామదగ్ను్యు చా 
పమును జగంబు జే యనంగ + వంచిన రాము నమోఘబాహూ స 

త్వ్వము మన చేతులం గలదె? * తత్త్వ మెటలుంగక మాటలాడెదే? 

ఉ॥ కామవిషంబు దేహమును 4 గాసిల(జేయ(గ బుద్ధిమాలి సీ 

వీమెయి దుష్టవాక్కు.వచి + యించితి చేటును చెచ్చు నాయనా! 

మామను సీకులంబునకు 4 మాన్యత (6 గూర్చెడువా(డ నీతలం 

పోమక యడు పక్కి-నని + యుగ్రత నొందక వీడు మీపనిన్ . 

ఉ॥ నీచపథంబు మాను రఘు 4 నేతృబలంబు దలంపుమన్న మా 

రీచు! దిరస్కరించి వల 4 ౭క్కాను రావణు? డిట్లు పల్కునో 

యీ! చతురా[గ్రగణ్య:ః జన + యిత్రి వధించిన మాని సీనికిన్ 

శోచితరీతి జంకు విను * కూరు(డవంచు( దలంప( జెల్లునే? 

ఉ॥ దిక్క_రు లొగి డా(గికొన + దివ్యులు నీల్క_డ( దక్కి పాణీ తో 
Ca 

సుక్క ధూమధామముగ 6 + జుమ్మలు చుట దివంబు( గాల్బి క్ 
(van 

రుక్కున ముజగంబుల మ 4 హోన్నతి నాజల( చెల నిచ్చు నే 
టి జో గ 

నెక్కడ? తుచ్చులౌ మనుజు + లెక్కడ? నన్నుజయించు పేడనో ? 

చ॥ శ్రిజగము లందు నన్నెదురు + ధీరులు లేరటు గల్లిరేని నా 

భుజముల తీంటవో నడుతు + మోదము దీనికి మించి కల్లునేః 

గుజగుజ పోక నాముదల( + గూర్చెడు మంత్రుల ధర్మపద్దతుల్ 

నిజముగ దా(టిపోవుటయు + నీతియె? చెప్పిన యట్లు చేయవో? 

al త్రోసి తొలంగి పోయినను 4 దోవక సీశిర ము తరించి నా 

యాసను నేనె పూర్తిగ ర 4+ యంబున( గాంచెద( గాగ మాన మ 

న్నాస వహించికేవి బదు + లాడక ప్రాణము గోలుపోక యు 
ల్లాసముతోడ నాదగు త ఈ లంపు ఫలింప(గ నిల్వుమాయనన్ . 
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చ॥ కరగిన రాగిపె ( జిలుకు.* కంబుకణందన (సుకిక్ర్రుగ్కి- అ. 

క్. రియగు శాబకేయు( డెద + .గర్వము నిండిన వారునాశముం 

బొరయుట నిక్కు-వంబు తమ + పొంద(గ( గోరిన కార్యమెల నా 

గరువము చేతనే ఫలము + గాంచెద మంచు( దలంతు రిమ్ముగన్. 

ఉ॥ నీపని చూచియే నిచట 4 నిక్క_పు సంస్టితి చెవు బూనితిన్ 

నాపని గాంచి యే భయము * నం బడి “పల్మంగ లేదు నాశమే 

చేవడువేళ మంచియును + చెడ్డ (గ. దో(యట నిక్కమల్ప బు 

ర్రీః పనియేమి సత్వరమ 4 తెల్పుమ యంచు వచింవ నుబ్బునన్. 

చ॥ కవు(గిలి గాంచు రావణుడు * కాక తొలంగ6గ నోయి మామః నే. 

దివిరి యనంగు నస్ర్రమున( + (దైెళ్లటకం'కెమ రాము తూప్పచే 
భువి. బడుబన్న భావ్యమని 4 పూనితి మందసమీర వై రమున్ 

దవిలిచి నట్టి సీతను ము + దంబుగ నాకు నొసంగుమా యనన్, 

శేజ సిగ్గు చెడ/గం దపోవని. * జేరి మున్ను, రామ దివ్యాస్త్రవిత తిచే + రాక్షసులును 

సోదరు(డు చావ భయమున + సురి(గి పాణి, వచ్చినట్లి నేనిప్పుడే + పనియొనర్తు?. 

చ॥ అని మరణంబు నోటమియ , నప్పుడ పొందిన యట్లు తాటకొ 

తనయు(డు పల్కు రావణు,డు, త త్త నిట్లను ( జింత యేల? నీ 

జననిని చంపు దుర్దనుని , చంప(గ నాయిత మెతి మేటి వం 

చనమున కీ సత (గె కొనుట + సమ్మత మిస్పటికొర్యమొ ననన్. 

చ॥ వెనుకను పోవుపేమి? బల + వీరుని రాముని సుందరిం దురం 

బున విజయంబు నంది కొను * పో(డిమి మెచ్చగు( గాక వంచన౯ 

గొనుటది యెల్లిదంబుగద + ఘోరరణంబున నీ పరాక్రమం 

బును వెలయింప్పమ రా యశము + భూమిని సింపుమ యన న్న నవ్వుచున్. 

తే॥ వారల జయింప సేనలు * పలయునేమి?, ప్రణుతచంద్రహానముచాలు 4 వారుమడియ( 

దెజవయునుచచ్చు గాన నౌ + తెబగువీడి, మాయ: గై కొందమనిదై త్య + మలు(డనుడు 

మ॥ ఇనవంళో త్రము డార( దాకుటకు ము, న్నే వీని మూరంబు లా 
ఛి 

తని దాణంబుల( (దెవ్వకున్నె?; యనునా ।, త త్వ్వంబు యోచింప నా 

కును తద్భూమిక్ నేగి (క్రమ్మ ణెడు ల 4 గుం గలునో ? కల్లదో? 

ఘనమా నావిడి యెట్టిదో ? యనుంయదా౮ *గ ర్రవ్య మూహించుచున్, 

మారీచుండు మాయా కురంగమై చనుట 

తే॥ ఆజ్ఞయేమని మారీచు + డడుగ దైత్య, విభుండు బంగారు జింకవై + వెడలి సీత 
యాస పడ చేయుమని పల్కు ' నత (డు వోయె, వింశ తిభుజాండు వెడలెను 4 వేలుత్రోవ. 



ఆరణ్య కొం డృము.. 8: 

శే॥ మునుపు రామబాణబలంబు + గనుటవలన(,' దానుగా(గాక ప్రభుని ప్రో + త్సాహమునను 

జింకరూపొంది సోవ6 ద +చ్చిత వృ తి,.యెటులున్నొ? యూహించియు 4 నెలుంగుటరిది 
ఎవి అవధ్ యు 

క॥ కల దింధువులను చావం,.గల వీరుల. దలంచి కొంకి + కళవళపడుచున్ 

మిలు విషజలముల(డెర లెడు, లలి(దెరలుగు మేనువడ.(క 4+ లావటి క్రుంగున్. 

'తే॥ మునిమఖంబును చెజుపంగ( + బోవునా(టి, నుండిళోకించి నిలుకడ + నొందలేక 
మూడవ తడవ మరణింస( 4 బూనిరాము(, జేరె సింగంపుగుహ దంతి * చేరునట్లు. 

క॥ మెఐపులు భువిదిపి: దో (వగ బొరి నభిమానంబులేని + భూరిమమంటజొ 

హరిణాకృతి గొనిసితా, హరిణాకీ చరించుతావు * నరయుచు(బోయెన్. 

'తే॥ జింకలను గన్నవారలు + జింకకంటి, నరయుబంగరు జింకసౌ + రరసి యెడ(ద 

లంటులేని వేశ్యల చూపు + లనెడివలల(, బడినవడువున(బడజింక + వచ్చెనటకు. 

తే॥ అసదు లే నడు మల్లల + నాడుచుండ, (శ్రమను నడచుచు మృదుల హ + _స్తంబులనేడు 

కోయ(బడని వుష్పములతో( + గుసుమచయము, గోయుచుం డెజానకి యట. + గూర్మితోడ 

'తే॥ తలంపం దరమయ్యు.గాని చం * దంపురూపు, చెన్న'టులు నిద్రలో(గాంచిరన్న పగిది. 

నెన్నరాని దుఃఖములొంద + నున్న సీత, గాంచె నచ్చెరువంది బం + గారు జింక. 

మ॥ దశకంఠుండును వాసి జీవితము ను 4 ద్యద్చోగ భాగ్యంబులున్ 

నశియింపం దతియౌట ధర్మము ప్రస + న్నత్వంబుకా నుండుటన్ 

పేకణ సీత మ ప వ్ర విశద(ఎక్షణ సత మున్నెపుడు. బృ + థ్విం గానకున్నట్టి రూ 

పశరీరంబుల నొప్పు జింకను మదిన్ + వాంఛించె( దా జేలయె. 

క॥ తరళాక్షి ముదురుటాసను, హరిణంబును పటి యయ * నడిగెద ననుచుం 
ము 

ద్వరపడి పూవులు చింద (గ, బరువున రాఘవుని కడకు + వచ్చి నయముమై. 

తే॥ కాళ్లు చెవులును మాజిక్య + కాంతి గలిగి, మేను బంగరు చాయయై + మెణు(గుచేత 

గగనము వెలుంగ; జేసెడి * సొగసు గులుకు, లేడిగలదు కాంతురు రండు + లీలనన(గ. 

క॥ సీత యిటుపలుక నది యే, జాతిది యటువంటిలేడి + జగమున గ్య టే? 

బ్రాంతి యని తల(పకెంతయు, నేశేరం దలంచె రాము. * డింతి పిబుందన్ 

ఆ॥ సీతయాన గొనిన + చేషచే నాజింక, యెలబో(టి గామి + యెజబు6ంగకుండ 
రు na) 

వెడల దల(చుచున్న + విమలాత్ము రాముని, లక్షణంబుగాంచి + లకతశణుండు. 

లక్ష్మణు( డది రాక్షన మాయ యనుట 

5॥ కరచరణందులు వాలము, నరుదగు రత్నముల(బోలి + హెమాంగంబొ 
న్ యెలా 

హరిణంబు గలదె ధరణిని, సురవై రుల మాయయనుచు * జూచెద ననుడున్. 
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ర5్॥ రాముండిట్లను లక్షణ।, భూమిని పలుకోట్లురూప + ములు పలుతీరుల్ 

శేమమున 4 సకల'మెలు (గగ, లేమిటు లననేల? వింత 4 లేదన(దగునే?. 

ే॥ ఏమితల(చి తొశేరీతి + నెనయుచుండు, నవయవంబుల సూటిగా * నరయుదేని 

సూక్మభేదముర్ దెలియుట + చూడలేవె?, యేడుపై (డిహంసలుప్పట్టు 6 బటు (గవేమి? 

“తే॥ లెక్కలేని ప్రాణులలోన + నొక్కతీరు, నొక్కయంతంబు లేదను + చుండు నంత 

మీరు మాటాడుచుండ బం + గారు జింక, దూరమేగునొ యని సీత + తొ(ట్రుపడియె. 

చ॥ అటువ లె( ద త్రణీల్లు జన + కాత్మజ చిత్తమెజీంగి రాము(డం 

తట (గుటిలాలకా; పదము + తక్కాక కాంతమ యంచు నేగ సం 

కటమున లక్ష్ముణుండు వెను + కం జన దా(ట(గ రాని దయ్యమై 

తటుకున వచ్చి యె"టైదుట + దంభముతో( గనుపశై లేటియున్. 

ఉ॥ తమ్మునె కాంచు జింక6 గని + తామరసాక్షీరొ: దీని. జూడ6 జి 

త్తమ్మున నేమియుం బలుక + దాకొన దియ్యది మంచిదే యనెన్ 
వమ్మగు నేమి? దేవతల 4 ప్రార్థన ముల్ సుకృతమ్ము శేషత 

లృమ్మును వీడి యాధరణి + భారము దీర్చు( దలంచి వచ్చుటర్ . 

ఉ॥ దీనిని చూడు వత్స! యిది 4 దేనిని పోలును? ధాత్రి సొటియే 

గానము ము త్తెమట్టు రద + కాంతులు గ్రమ్మును శాడ్వలంబుపై 

నానెడు నాల్క మించు దొర + యం దగు దేహము మేలి హేమముం 

టోనిది మచ్చ లెన్న6 గవి * పుత్తుని జోతి నధః :రించెడిన్ . 

ఉ॥ ఈ హరిణంబు( దేలి కను + నింతులకున్ మగవారి కింత సం 

దేహము లేక డెందములు + దీనిపయిం జొర. బాజకుండునే? 

యీహలు లేచుచున్ మిడుత * లేపున దీసము. జేరు పోలికన్ 

దో హలదుందుచున్ వడిగ 4 దొర్హుచు. జో వుచునుంట. జూచి డ్రే 

TL ఆన్నయట్లు పలుక + నాజింక( గని యిది, మంచిగాపటంచు + మదినెటీంగి 

తమ్ముడ (నియె దీనం + దనరు ఫలంబేమి?, మరలి చనుట యింక + చుంచిదనుచు. 

Gl లక్ష్యణు(డిట్లు పల్కు. రుభ + లక్షణ 4 లకీత పత, యోూలస 

ల్లక్కము లొవ ప్సు లేడి. బది + లంబుగ( బట్టి యొసంగ.: జాస జి 

త్పక్యులలై న న సోదరుల + భావము లూర నయోధ్య కేగి యో 
అనాను 

ఘూక్ష్మమరి:; విరామముల + సొంపుగ నాడుకొనంగ నమ్మగున్ 

చ॥ అస వుడు నై తెత్తు నను + నంత విచక్షణ దకు:డై నల 

శః అబు (డు వచించు నార్య! యది 4 + కర్చుర మాయ దువాతు త్ములె న యా 



ఆర ణ్యకాండ ము. 

దనుజులు ధర్ముపద్ధతిని + తప్పి చరింతురు వారి మాయలం 

దున నిదియొక్కటొ ననుచు. 4 దుటళుదం దెలియం గలారనన్. 

ఉ॥ తమ్మున కన్న యిట్లులను 4 దై త్యుల మాయయె మైన మేలె యొ 

కుమ్మున( గూల్చి వచ్చెద ర + యమ్మున( బట్టిన ధర్మముళా ఫలం 

బిమ్ముగ6 గాంచు నిక్కమగు 4 నేణదుయేని (గ్రహించి తెత్తు 50 

టమ్మన కేమియుం జెడుగు +, డాయదు నీవ తలంపుమా యనన్. 

ఉ॥ దీనిని మున్నుగా( బనిపి * దీని పిజుందన నిల్చువారలే 

వైనము వారలో? మజియు + వారల మోనములెట్టివో? యిటుల్ 

దీనిని పంప నేలొకొ? మ. దిం దలపోయ నశక్యమయ్యె దు 

ర్యానులు రోయు వే(ట కొల + మాత్రమ కాదగచాట్ల నిచ్చునాన్. 

చ॥ దనుజులు వెరులంచు బహు + ధర్మవిదూరులె యంచు మాయలం 

బనుపడు వారలంచు( దగ. + బల్కుచు( బూను వ్రతంబు వీడ(గా 

జనములు నవ్వ 'రేమిః యిటు + జంకుట త్వత్కుల ధర్మ మేమి? యె 

ట్లును ఐలు మంచిదే యగు వి + లోలత యేలని రాము డాడ(గన్. 

ఉ॥ దాసిన కార్యముల్ తగ నె 4 డంద విచారణచేసి చేత యు 

ద్భాసిత రీతి( [గాలు రఘు + వర్య! మృగంబు పిఖుంద చెటి రా 
ఏ 

కాసులు నున్న మచ్చర వి + ఘర్షణ వారల యుక్కడంతు నా 
యె 

శ్వాసము చెందు. డీ రది ని + జంబగు లేడియయేని తెచ్చెడన్ 

మ॥ అని సౌమిత్రి వచించుచుండ నమృతం + బంగార(గా నెల్కు- ప 

ల్కున ముదె తగు చిల్మవోలె వదరెం 4 గాంచించుచున్ సీత యి 
యు . 

టనుమానించుచు( బటి యీయరు గదా * యంచుకా విమోదంబుతో ( 
లాం హు 

గనులన్ ము తెము లటు బాష్బకణముల్ ‘ (గమ్మన్ దెస (గమ్మజెకా. 
——_ ne) 

అహార దొ అదం భం అశ జర లం WW And రాముయు మాయా హరిణము వెంట చ౮టుట,. 

చ॥ చనవు మెయిం గనలొనుచు + సాగిన జానకి? గాంచి రాఘవుం 

డను ననుజా! కురంగమిపు 4 డయ్యలివేణికి నేనె నెవఃడి౨ 

గొని చనుదెంతు నిచ్చటనె , కూరిమితో సతి గాచియుండు మం 

చు నిశిత బాణముల్ ధనువు + సొంపుగ( దాల్చిచ నెన్ వడిన్ వడిన్. 

శే॥ మున్ము వేల్మి. జెటుపవచ్చు + మువ్వురందు, తప్పిపోయిన + వాండని తల(తు వీని 

మొగిన గమనింపు మని కేలు మోడ్చి పలికి, లక్కుణు.డు పరళాల చె 4 ల్పలనె నిల్చె. 
లాలా 
ర 
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'కే॥ అరసి లక్ష్మణు( డనుమాట '* నాదరమున( గొనక జానకి కై కొన్న + కోపమునకు 
మందహానంబు గొని మటు + మాయజింక+, వెంబడించెను సుందర 4 వీరవరుండు 

ఊఉ! నేలను నిల్చు. జింక మెడ 4 నిక్కు. జివుక్కున దాంటు నింగికిన్ 

లీలను నేల( (ద్రప్వు ఖుర * శించిన తీరున దూకు డాయు. బెన్ 

గాలి మనంబు చేగిరము + గా జను రీతికి( గొ త్తమార్గమ 

వ్వేళను నేర్చు! జాదిములు ౪ పేరురముం దగులంగ. బర్విడున్. 

ఉ॥ చాంచుచు నెత్తి యాభువన 4 జాలము గొల్చిన పాదస _త్వమున్ 

బూ(చి వచింప వేటొక య 4 పూర్వభగోళము గల్లునేమి? తా 

నేచ(గ నేగినంత వడి * నేగెను జింకయు నింతమాత్ర యే 

తోచును నాంటి వేగముస తోరము డెల్ప నశక్యమేరికిన్. 

'శ్రే॥ కొండ లెక్కు మేఘంబుల6 + (గుంకువెంట 6, జేర దూవమేగును తామ 4 సింప డాయు 

నిలిచి యున్న సై కనంబడి + తొల(గిపోవు, పెండి యాన వేశ్యల మది + పొజు నట్లు. 

చ॥ తొడ(గిన దొ:టై తుదిని + దో(చిన దొక్కాటి యయ్యె మున్నె త 

మ్ము(డు తిలపోసినటి రల(4+ పుల్ తగ నామది( దో(చియున్న ని 

కండ కీటురాను వ వట్టిగ్రమ 4 గర్భ్చువ మాయల? జిక. పొందితిన్ 

దడయ(గ నేలొకో సదమ 4+ దం బొనరించుట మేలు చూడ(గన్. 

శే॥ వీడు మాయావి చేవడు,* బాగా కాడు, చెండుపే కార్యమనును సం + సిదు(డె న దుక 

రాము మడినెజీ6గిన వాడు , రయముమీట, మాయ నెగిరెను నింగిని * మబు(గుపడ గ 

లే॥ రాము(దాకణమందె చ, (గ్రంబు రహి న్న మోఘశరమొుండు సంధించి * మోసగాడు 

పోవుచోటికి వెంటాడి * పొరిగౌనుముని, నారి తెగ దీసి జెపి న, న్నారసంబు, 

శేగఆ శళరంబు మాయావి జొ 4 మ్య్మంట( దాక, దాంక నవత నోరు దెజచి * దశదిశలను 

దా(టిచన లక్యుణా; యంచు దద్ద యజచి, ప్రాజములువీడి మారీచు( + డదని(గూలె 

'తే॥ నిక్కు_వపు రూసముగనసో(కు + నీల ల్ల(ాంచి, తమ్ముందలంచియాత (డు జాణ 4+ తారకముగ 

వెంట వచ్చునత (డు టై పోడ(వేయునేల , ప్రాణసము(డు నేర్పరి యని 4 హర్ష మొందె. 

'తే॥ దిక మ్యైలదరంగ నఅచుచు6 4 దిశి కూలు, నీచు దేహంబు నచ్చటి + నిలిచిచూచి 

మున్ను కౌళిక యాగంబు * పూనిచెజుప, నరుగుడెంచు మారీచు(డే +, యని యెజింగె 

తే॥ శరముతొమ్ముననాట(గ 4 |శమమునొంది, మడియుచోదె త్యు(డొనరించు , మాయ యః 

నాదు కంఠంబుతో లక్ష్మ + జాయటంచు., బిలిచె నదివిని మెధిలి + కల(గునేమొ?, 
చి 

చ॥ పిలుపు నిజంబు కాదనుచు + పిజి6డి దైత్యుండు పల్కెనంచు మున్ 

దెలివిని నాకు హెచ్చరిక + డెల్పిన తమ్యు(డెటింగి తెల్పంగా 



అర ణ్యకొ.6డము. 

నలమట .వీడి సీత హృద + యంబున నూజట చెందు నంచు. దా6 . 

దెలిసి యొకింత, నెమ్మది గ + దించె మదిన్ రఘురాము( డయ్యెడన్ . 

ఉ॥.చావ(దలంచి వచ్చిన ని * శాచరు( డతడు గాడు మదళా 
' a 

రావము వోలె( గూనిన వి + రావము నందు తలంచిచూడ న 

రావహా మొండు( గలు నది * యారట సేటక మున్నె వెన్కకుం 
థి nN లు 

బో వుట మంచిదంచు( దల + పోసి బిరాన( జనంగ( (గమ్మతెన్, 

రీ. జటాయు మోతేణ పటలము. (229) 

కే॥ రాము(డట్లు మారీచుని + నామ మడచి, వడిగ వచ్చుచు నుండంగం * బర్త శాల 
se) 

ల 

నున్న సీత యా దీనంపు * టులివు విన్న, యంత దిగులున( గళవళ 4 మందే మదిని. 

కే॥ పరభృతంబు వృక్షము నుండి + పదరి జాజి,-పడిన వడువున( బుడమిని * వడుచులేచి 
కడుపు చెయి వెట్టి కల(చిన 4 కరణిగా(గ, విభ్రదుము నొంది విలపించె * వివిధగతుల 

శే॥ ఏల యజ్ఞానమున, బట్టి * యిమ్మ్యటంచు(, గోరి యీ జీవితము చెడ( ఈ గొట్టికొంటి ల 

నేదిగతి, ముందు వెన్గల 4 నెజు6గనై తి, యేమి చెడుగుల దుర్విధి * , యేంచంగలదొః 

లక్షణు(డు సతకు ధె ర్యవాక్కులాడుట. 

కే॥ వత్చ: లక్ష్మణా: సదుణ + వారియెన, యన్న రాక్షసమాయచే * నలుగుల పడి 
a (MR 

పృథివి దూలె ననుచు నీవు + వినియు నింక, నిచటనే నిలుచుంటివా +, యెడ (ద (గొనక 

తే॥ అనుడు లక్ష్మణు!6 డిటను * నమ్మ: యీజ, గమున రాముని కంచెను 4+ కడిమియందు 
ae) 

మించు కూరు లున్నారని 4 యెంచ(చగునె?, ఆండు(దనమున నరయ కి ౪ బ్లంటి గాక. 

క।।॥ జలధులు నిఖిల జగంబులు, కులశై అము లొక్కటగుచు + “"ఘోరరణం౦బున్ 

జలిపిన రాఘవు బలముం, జలియింపం జేయ( గలపవె? + చింతింపు మెడన్. 

1 పుడమియు జలమును వహ్నియు(, గడలును రాఘవు(డు కినిసి +, కాంచెన యేనిన్ 
పొడియె నీజె పోవవె? తడబడి యెవ్యనిగ సతని( * దలంచితొ తెలియన్. 

స్తే రక్కసునకోడి కషించి , రామదేవు", డిటు పిలుచునె? పిలిచెనే * నెలజగము 
రు un) cn 

లై నిలువున గూలవె? యఖిల జీవు, లింతక మండి చూ(డి ల* యింస కున్నె? 

'॥ పలుమాట లేల? దివి భువి గలవారు నుతించు గర్ళ 4 కంఠు ధనువు ము 

కు_లుగా విజీచిన శ్యామల, జలద నిభు నెదుర్చువారు , జగముల( గలదే? 

॥ వతియే నొవ్వియు. బొరయ,డు, హతు(డగుటా? త్రిభువనంబు , లడ(గవు రవియున్ 

గతిదస్పం డుదధి యింకదు, మతిమాలిన చింత నొంది + మటు (గం దగునే? 

లి 
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తే॥ ధర్మమున్నది దివ్యులు + తనియ.గలరు, వచ్చు రాము(డు వైళంది 4 వంత వలదు 

చచ్చునపుడు రక్క-సు(డట్టు , చావుకేంక, వై చెనదివిని విభ్రాంతి + పడకు తల్లి! 

శే॥ అనుడు మికీ)-లి కోనంబు + నడలు మనము, చంపి నింతటి వేదన 4 చండ దృష్టి 

గలుగు సీత నీ విచ్చట + నిరిచి యుంట, వీతిమంతము గాదని + నెట్టనాడి. 

చ॥ ఒరిపరి మైత్రి గూర్చికొను + నుత్తము లక్కట ప్రాణమైన దా( 

పక యిడువారు చేవచెడి + ప్రార్థన న్ చేసిన యన్న కోరి కం 

గరి విక చేయు తమ్ముడి * గల్లునె నీవలె? దిక్కులేదు నా 

యకుని తలంచుచుక౯ా విడుతు 4 నగ్నిని జీవము లిస్పుడే వడికా. 

మళ॥ అని చెందమ్మి వనమ్ముకై వెదకు చ + క్రొంగిం బలం గిన్కమై 

ఘన ధూమాపృత దావ వహ్ని వెడకం + గాంతరముం గూర్చి యే 

గిన వై దేహికి నడు వచ్చి వినతిం + గేల్మోడ్చి యోతల్లి రో! 
నను “మన్నింపు చలంబు వీడుమని దె +న్యం బంది తా * నిట్లనుజా 

లత్మణుయ రాముని కడ కేగుట 

చణ మరణము నొందనేల? యను + మానము మానుము నీ (ప్రతిజ్ఞకున్ 
వెఐతు మవేమియుం దబలుక 4 'వెక్కసముం ద్యజియించి యిండెయే 

మజక వసింపుమమ్మ బలు + మాయవిధిం గెలువం గలార మే? 

యిరవున నిల్ము సేవకు(డ + నేగుచునుంటి( గలంక వీడుమా. 

శే॥ ఆదను గని యాపదలు వచ్చు గ్ నమ్మ: మీరు, ప్రభునియాజ్ఞ నాక్షేపించి + పలుకుచుండ 

వెనుక నూయి ముందుగ గోయి + విధమునొంది, మది(దపించెదననియేగె + ముదలనగొండి 

చ॥ నిలిచితి నేని యాోయమయు 4 సిప్పున దూ(కక మానదంచు నె 

వెలలితినేని రక్షణము + వీడ మహాపద చెందు నంచు( జం 

చలుండయి కార్య మది యని * చానల పల్కు-ల కుల్కి_ యిట్లు రా( 

దల(చుట పాడియే యన: బ * దంపడి యేమని యందు నన్నకున్ . 

ఉ॥ పాడి దలంతు నేని యది 4+ భావ్యము భవ్యముగాని, యామె యె 

గ్గాడి మరించు దీని; గను + లార(గ( గాంచుట కంటె. గర్మచే 

నాడిక ( బుటి కొందలము + నఠచదిడు వెంగలి యే మజేమియుం 

జూడక యిచ్చటున్ వదలి + సూటిగ నేగుపె చాల యు క్రమౌ 

ఉ॥ ఏనిదె పోవుచుంటి నెదీ 4 యేని యవాం త్రము వచ్చునేని స 

మానిత రీతి సల్లపుడు + మమ్ము భరించు జటాయు వున్న వా( 

డానిక వచ్చి తోవ గల + డంచును పల్మలటు వెన్క_( జూచుబుకా 

బానలు వొందుచుం జనె సు; పర్వుల పుణ్యము పండు పండ (గకా. 
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రావణుండు. తావ పసియె వీత. కడకు వచ్చుట.. 

శే॥ అదను గని పెట్టు చున్నద, శాస్యుండంత, ' వంచనము సేయమదినెంచి * వాటమగు త్రి. 

దండమును నారలును జడల్ + దాల్చి జనము, గౌరవించు తాపసి రూపు * కడ(కనందె. 

శే కార్యమును మేని బడలిక 4 గానబడయగం బాట గతిదప్పక నటించు * హాని మాడి. 

వీణవంటి కంఠంబున + వేదములను, స్వరము చెడక పల్కుచు ఘన, సరణి తోడ. 

చగ మెల(కువ( బూలు విచ్చుగతి + మెల్లన నేగెడు వాండు భూమి. జి 

చ్చలమిన చోట గాలిడిన + యంగముతో నడతెంచు వాడు న 

గలమగు వేపనం బలము 4 కాళ్లు కరంబులు గల్లువా(డు ని 

య్యిల జరయున్ వరించుటకు + నేవపడం దగునట్టి వృద్దతన్ . 

చ॥ నలినము. బోలు కేట నయ 4+ నమ్ములు క చ్చపలీల నిం[ద్రియ 

మ్మ్యుల యడకమ్ము గూనియును + పొల్పగు జన్నిదమొప్ప నొక్క. వీ 

శల ముని వోలె దై త్యకుల + జాల్ము6 డరుంధతి( బోలు జానకీ 

నిలయము చేరె దిక్కులను * నిక్కి. కనుంగొని మూటి మాటికిన్ . 

క॥ (త్రిదళులును [బమయునటుగ(, (ద్రిదండి యయి రావణుండు వి + దేహతనయ యు 

న్న దెసంగని వాతడ(బడ(, గదిసి యెవరు మీరలనుచు( * గడ(కం బలుక౯ా 

క॥ సాదగు యోగి యితండని, మోదంబున జనకరాజ + పు త్తి) యతని న 

త్యాదరమున( గాంచుచు సుమృ, దూదార వచోభిరామ + యొద్దకు వచ్చెకా. 
వే 

ది 

తే॥ మదజలము గాయినట్లు చె + మ్మటలు (గ్రమ్మః, దొల(కువలపున దై త్యుండు ‘ తొడవుతొడపు 

ప్రణుతి పాత్ర పతివ్రతా + రత్నమెన, పిత సుషిమ సుషమ కనుల్ + చెళంగయగాంచె. 

తే॥ వ్యసనమున వాడియున్నయా + వామ ముఖము, సురసతీ ముఖంబులకంటెి 4 సాబగు మెల హె 

తన్ముఖమ్మును చూచి నం + తనె సురారి, రెటలు లుప్పొంగి కృశియించె + హృదికలంగే 
యు 

ఉ॥ వాని కనుంగవల్ విరిసి + పార్టివ పు త్తి మ మన్ నోజ్ఞక ంబునం 

దాని ప్రసూన మాక్షీకము 4 నాని మదంబున( గ్రాలపుష్పలి 

పేణివళ ౯ా (బమోదమును + చెందిన వంచు వచింపనేల? య 

వ్వాని మనంబువోలె ముద 4 పాన్నిధి ముని తరింప వతముల్. 

మ॥ వనజావాసము వీడి భూస్తలికి దీ + ప్యద్రత్న సంకాశమౌ 

తను వల్లిం గొని వచ్చినట్టి చెలి సౌం + దర్వ్యంబు వికీంప నా 

కను లొక్కి-ర్వది నాలునే? తలప బా+క ద్వేషి చందాన నా 

కని మెషస్టితి న్ నొందు నేత్రములు వే, మైనం గనంజాలు నే? 
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కణ ఈరమణీ తోడి సుఖ మను, వారిధి దాటంగ! దపము + ఫలముగ నజుచే( 

గూరిన యాయువు చాలునె, సౌరగు మూ(డు నజ కోటి + సంవత్సరముల్? 

చః దివిజులు దిజ్మహీళులు త + దీయసతుల్ రజనీ చరావళుల్ 

తవిరి భయంబునం గొలువ( + దక్కక యీ భువన త్రయంబు ని 

య్యువతియె యేల నేనును న, యోకుల నీయమ కాల చూప గౌ 
రవమున6 జేయ? బూనుదు శి, రంబున జీవితమే తరింపంగన్. 

ఉ॥ వేదన తోడి క్రేశమున 6 వెల్వెలయైన ముఖస్ట శోభయే 

యీదివి భూమి గెల్బునన + నించు స్మితంబున, గూడియున్నచో' 

బైదలి మోము గోము గరు + వం బది యెంతగ నొప్పునోకదా? 

సోదెగ సీచెలిం దెలుపు * సోదరి కిత్తు సమస్త రాజ్యమున్ 

రే॥ ఇటు లవినీతు(డె మది 4 నెంచుచున్న, కపటముని(గాంచినంత నే + కనులవారి( 
ట్ ర్లు 

జేత(దుడిచికొనుచు దయ + సేయుండనుచు, సీత యుపచారవాక్కు న + చించియంత. 

తే॥ డాసినం గని యామె వే , త్రాసనంబు + చూపికూర్చాండు(డన మాయ + తాపసుండు 

బింకతోలు 'త్రిదండంబు + చెంతనునిచి, కొంచు( గేశవాయంచును 4 గూరుచుండె 

క॥ వృక్షములు గిరులు మృగములు, పతులు భయమంది వడ(కి * పాణె దెసలకా 

రాక్షస వరు(గాంచి హరిణు, లకమమున(జెదరి కొదరి * యదరుచుం దొలంగెన్. 

లే॥ ఎవరిదీపర్లశాల? మీ + 'రెవ్వ?రిందు, గలుగు మునియెవ్య(డనిదళ + కంఠు( డడుగ 
౪ 

నితడు వెరవి(డి యని సీత + యెద(దలంచి, పలుక(దొడ(గె మహాదర + భావమెస6గ. 

'తే॥ ఓమహాత్మక! కోసల + భూమిపాలు, ద 'రథేశసుతు.డు పిన + తలికోర్కి 
౧౧ 

వెలయ(దమ్ము తోనీయట + వీస్టలమున(, గొఅలుచున్నాండతని నెజుం + గుదురె? యనిన. 

తే॥ బొనవును వినియున్నా,డ + నరయ లేదు, గంగ (క్రవహించు కోసల. 4 గంటి నొకటి 

నరిదియగు కాల మడవిలో + జరపుచున్న, వారు మీరేరి తనయలో + పలుక వలతు 
ఎ 

చ॥ ఆనుకపటంపు మౌనికి ధ రాత్మజ యిట్లను మౌనిచం(ద్రమా। 

అనఘులు సచ్చరితులు మ + హాత్ములు మీద లెనున్న పుణ్యులౌ 

మునులయెడన్ మహాదరము + పూను విదేహ ధరాతలేంద్రు.డౌ 
జనకుని (ప్రేమపు త్రి) నను 4 జానకియందురు రాముగేహినిన్ 

'తే॥ కఠినపథముల నడచి వి4క్ష మమునొంది.. నారు వృద్దులు ద్వంద్వముల్ + పాజందోల. 
౧ అ 

డల(చినారలు మీరలే + స్థలమునుండి, వచ్చినారన నిటురా + వణు(డుపలి కె 
య 

పే॥ (వాయనలవికాని + వరతనుభాసితు(, డింద్రునకింద్రుండు + సాంద్రయజ(డు 

(బహ్మవంశజు (డును శి స్వర్శమ్ముతోడ స, మ స్తలోకములేలు + మహితగుణు(డు 
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చేదవేది రజత 4 సృథ్వీధరము లీల, బెల్లగించిన భుజ + భీమ దిలు(డు 

చౌదంతి కొమ్ము వ + తమునకు( దొడవుగొం, దోరుసల్పిన లోక .4 వీరవరు(డు 

శే॥ అతనివీధి వాకిట నిల్చు + నట్టివారు, వేలుపు లెసుమ్మి యారామ 4 వీథులందు 

తరువుళల్లను కల్చుక ౪ తరువుతెయగు గాపురం బా (ప్రే ఏభునిది లం 4 కొౌపురంబు, 

వ్ పాదంబులొత్తుట 4 పాదరక్షలు మోచు, పనులు రంభాదుల + సనులె ముగుద। 

అడపక త్తెలు పాంప + పడ(తుకల్ కాళంజి, గొనువారు గంధర్వ 4 వనజముఖులు 

తన చండళాసన + మున భానుచంద్రముల్, శీలముల్ మార్చడ( + జెల6గువారు 

ఇంద్రాది దేవత 4 లెల్లరు తనయింటి, కావలివాం[డడ్రయి * క్రాలువారు 

'కే॥ నాకమునయందు భూమిని + నాగమందు, గల యపూర్వ వసువులెల/౧*+గడమతలేక 
యుండునాతని నగరాన + యువతి యేమి, చెప్పనేర్తును? విభవ మొ, చ్చెంబులేదు. 

తే॥ అజు(డొసంగిన యమితాయు 4 వందువాండు, భవునిచే( జంద్రహాసంబు + పడసినాండు 

గ్రహములంబట్టి చెజలోన6 + గట్టినా(డు, సకలసద్దుణవంతుండు + సన్నుతాంగి!. 

తే॥ మంచినడవడి గలవా(డు + మహితధర్మ, శాస్త్రవేత్త కందర్చు(డా * శ్చర్య పడంగం 

దగిన పరువంబుగలవా(డు 4 తప్బులెన్ని, యజహరాదుల గౌరవ + మడ (చువా(డు. 

'జే॥ సకలలోకంబు లందున్న శీ సన్నురాంగు, లఅెందతో వాని దయగోరి + యెలయువారు 

వారికోర్కుుల(దా, దోచి ఛీ వైచి యొక్క, కొంత (బ్రేమించి యామెక్రై + కొచినా(డు. 

“శే॥ అతడు పాలించు లంకయం + దాసమెయిని, కొంతకాలంబు వసియింప( + గోరి చాల 

కాలముండి (కమ్ముజ్తినాండ 4 లోలన్నేత:, యనుచు(బల్కి యాయమ తలం + పరయ (యదల(యచె 

శె॥ తనువె భారమంచు(ధలంచు + తాప సేంద్ర!ః, తపసు లార్యులు కోరంగ( + దగనిహింస 

సేయు నసురల నగర వఃసించుచుండ, వలసినంత కారణమేమి + వచ్చెమీకు?. 

చ॥ వనముల నిషమె(దసము + వారక చే సెడివారి చెంతలన్ గ 

మొనసి వసింప కార్యజన + పూజ్యులు రాజులు గల్లు చోటులన్ | 

దనివి వహించి యుండ కిటు 4 దర్పితులైై బహు దుష్టకార్యముల్ 

పొనరుచు కూరదాసవ స స + మూహములో బని యేమిని€ ల్య6ంగకా?. 

అగ చ॥ ఆనివచియించు సీత(గని + యంతట(గై తవమౌని యిట్లు ప 

ల్కును మృగనేత్ర: యా రసము + [క్రూరపథంబున. బోక హింసయున్ 

దనుజుల యొద్దనుండునని + తప్పుగ నెంచితి నిర్ణరాళికం 

జను దనుజుల్ దురాక్కులె? క * డిందిగ యోగ్యులు మనుదో ంట్లకున్ . 

ఉ॥ రావణు(డిటు పల్క_ రఘు + రాముని దేవి తపోఒధికుల్ సదా 

పావనులై న వారు చెడు + పాపుల జేరంగ రాదయంచు మా 
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యావులు రక్యసుల్ తలంచి, నట్టి స్వరూపము దాల్నువారలన్' 

భావన లేవి డొట నటు , పల్క_6గ నించుక వా(డు కొంకుచున్. 

Gu ఈర్మయము. శంకనొందెనని + యెంచుచు దానిని కప్పి పుచ్చంగా 

దోయము మార్చి యిట్టులను( ఈ దోయజనే(త! బిలిఘ్లలెన దై 

శేయులు 'వారికిం బరులు * దెస్పరముల్ పొనరింపకున్నచో 

న్యాయము దప్పి లోకముల + కాపద గూర్చరు వారలెన్న(డున్ . 

ఉ॥ ఆమె మన స్ట్రిరత్వము సు+రారి యెబుంగగం గోరి యిట్లనన్ 

భూమీజ యిట్లు పల్కు రఘు + ముఖ్యుండు కొనల నున్న యప్పుడే 

యా మనుజాశనావభల 6 నందటి (బట్టి వధించు. విమ్మటన్ 

క్షేమము చిత్తశాంతి ముని + సింహులు చెందెద రెల్లి కాలమున్ . 

ఉ॥ నావుడు రావణుండు సుమ + నస్విని! మ ర్ఫ్యులు రాక్షసాళికిన్ 

హోవడి గూర్చి కూలురన + నొర! శశంబు గజంబు( జంసదే? 

వావిరి జింక చంపదె య + వారణ దీరత వారణ ద్విషున్ 

జేవచెడకా ఖగాధిపుని + జిహ్మగముల్ వధియింపవే యనన్. 

తే క్రూర ఖర దూషణాదుల + బారిసమరు, టీరు వినియుండ లేదొ ము 4 నీంద్రః యనియె 

నాడు రామునకకై న బ+న్నంబు దలంచి, వెడలు దుఃకాశుకణముల. * దుడిచికొనుచు. 

‘Gl పుణ్యచరి త్ర। శూరులయి 4 పొల్చు దినేశకులే ౪ ధర్మనె 

పుణ్యముచేత లంక (గల ౪ పుణ్యజనుల్ నశియింప నక్షజి 

దణ్యులు సజనుల్ (శ్రమలు + దక్కిసుఖించుట నేంట రేపటన్ 
ta = జా 

నాణ్యము గాగ జూచెదరు *, న్యాయ మధర్మ తతిన్ జయింప దే?. 

శే చక్కెరయు( దేనె యమృృతంబు 4 చిక్క (గలిపి, నట్లు సీత సల్క_ (గ ముద + మందుచున్న 

యసుర మనుజులు గెలిచెద + రన్నమాట, విన సహింపక గరువంపు(4 గినుక( దాల్నె. 

చ॥ కినియుచు నొక్క మానవుని + కిన్ సరిగాక సమర్హులెన య 
ద్దనుజులు గూలిరందువు గ * దా? దశీకంధరు బాహు మారుతం 

బున నరు;ండొక్క యూ(పుననె 4 బూరుగ దూదియు. బోలె: దూరి యే 
వననిధి( గూలువాండొ కన 4 వచ్చును రేపె వరాంగనామణీ: 

చ॥ చదురులు పల్కుచున న్న వన + జాత ముఖిః దశకంరు వేనిగా 

నెద( దలపోసి యిట్లు వచి + యించితి మేరువు నె త. గోరినన్ 

ద్రిదివము గూల([దోయ(గ స, రిత్చతి సంక్షుభితంబు సేయక్ఞినా 

ర్వదహాను నార్చివేయ(గ ధ + రందల|క్రిందుగ( జేయ నరు (డౌ. 
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ఉ॥ ఈ కరణిన్ వచించు దమ 4 జే స్వరుతో నృపపు త్రి) సల్కునా 
నాక విరోధి( బట్టి చర + ణంబుల( గట్టి యడంచి 'బందిలో 

నూకిన కార్త వీర్యుని య 4+ నూన భుజంబులు వేయి, నొక్క రం 

డే కరముల్ గలట్టి మను + జేంద్ర విరోధియె (త్రుంచి వేయండే? 

రావణుండు కోపముతో నిజరూపము చూపుట. - 

ఉ॥ జానకి యిటు పల్క-(గ ని * శాచరు కన్నుల విస్సులింగముల్ 

వానగ6 జింద దిక్కులకు(6 * బర్వు భుజంబు లొక శొక ళృతో 

నూనిక మో6దె బొమ్మికము * లుప్పరమంజ( బయోధిరావ మ 

ట్లానిక ( బండ్లుగీ (కె ముని + యాకృతివోయె జలంబు పెంపునన్. 

చ॥ ఇత (డు తపస్విగా(డనుచు 4 నెంచి కలంక వహించి యెవ్వండీ 
మతకరియంచు లోన లవ 4 మాత్ర మెజుంగ నశక్యమెన దు 

స్సితి గొనునట్టు క్రూర విష + జిహ్మగ మల్క ఫణంబు విప్పి వి 

'డ్రుతగతిం బై. బె (బడం దొడగు + తోపిక నొప్పె దశాస్యుండయ్యెడన్ . 

మ॥ అనిరోధుండు యముండుపట్టుకొన స + హ్యంబెంతయున్ లేని జీ 

వునిచందంబున. గంప మొంది నురి(గెగ్ 4 భూప _త్రిరియచి వ్పోభయం 

బును పోకార్ప/గ నేరి( _బిల్చు? నుడువం 4 బో నేమీ గల్లున్ ? 'వెసం 

బొనరింపంగ మజేమియుండును? తలం + పుంబోవ దేత్రోవకున్ 

మ॥ అమ రేం ద్రాదులు సేవలంజలుపు బా 4 హోశ క్రిసామర్హ్యముల్ 

తమినీషింపుమ యంచు రావణుడు దె దె +క్యశ్రేణి నిందించెడే 

(ప్రమదారత్న ము గాన మానితింగృపా + భావంబునం గానిచో 

దెమలం బటి కలుక్కు_నం గొజికి యే6 * దిందున్ రుషాశాంతికిన్. 

మ॥ జలజా కేక్షణ! వంగ కెచ్చిరిలు శీ + ర్షశ్రేణిపై శీర్షకం 
బుల చందంబున భ క్తిపూర్వకముగా( 4 బొంకంబుగా( దాలు వే 

లుల చెల్వల్ భవదీయ పాదరజముల్ + పోకార్చి సేవింప రం 

జిలి పద్నాలుగు లోకముల్ సుఖముమె( * జెన్నార6 బాలింపుమా:. 

పీత రావణుం బదరుట. 

శా॥ ఆమాట ల్విని (శోత్రయుగ్మకము, దాః హా స్తంబులన్ మూసి కాం 

తామ త్తల్లిక సీత, కుర్కురము పూ + తంబౌ హవిర్భాగముం 
(బ్రీమం గోరిన రీతి, బుణ్యచరితన్ 4 శ్రీరాము సత్పత్ని న 

న్నేమన్నావుర దుష! బాలి: నరా + శీ; (దోహా! పోంగాలమే?. 
ట 
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చ॥ తృణమున, నిల్చు కంకణము + తీరగ ప్రాణము కోస మాసమై : 

గుణవతులై న వారు కుల + కోమల ధర్మములం ద్యజింతురే? 

ఫణులను పోలు రాఘవుని * బాణకదందిము నీ శికంబులం' 

గణ(కను (తుంచుమున్నె (బదు * కం దల, తేని తొలంగి పాలుమా?, 

శీ! అనుడు రావణు(డను( గరకు; బ్భ స్తీ సిరదన, క్ణము లొప్పు వక్షమున నీ, యిను(డు వైచు 

విశిఖములు కొండపై ( బడు * విరుల కరణి, వ్యర్థములు గాక యేమేని . ఫలముగనునె, 

ఉ॥ ఓ వరవర్తి సీ, మదను( 4 డుత,_ట బాధల బెట్టుచుండె నా 

యావి కృశింపసాగె-ని (క * (బాణము సీయబచేత నిల్చెన 

న్నేవిధినై న గావు మమ; రేశ్వర కాంతలకున్ దురాసదం 

బై విలసిల్లు థోగముల.4 నందుమ యంచు( బదంబులం బడె౯ా. 

జే; క త్రిపోటుచే( (బ్రాణము + ల్లల(గినట్లు, తనువునుండి జీవంబులు * తరలినట్లు 

లా -రినొంది జానకి లక్షీ 4 డా యటంచు, నార్యః యంచు నా, క్రందింప,నయ్యదనున 

రావణుడు సీతం గొనిపోవుట. 

శే॥ తొంటి శాపంబు( దలచి యా, దుష్టదై దైత్యుం, డురుభుజంబుల నానేల + నొక్క పెట్ట( 

బెల్లగించి సీతను దాంటి + వెడల సీక, చేవలంజుటి రథమున( 4 జేర్చి పెబై 

చే॥ ఉరముపై భయమున(జేతు + లుంచుకొనిన, చెలువతన (ప్రాణముల(గూడ( + దెలియదయ్యె 
మట్టితో నామె 'మెజుపులో + మటి(గిపోయె, రావణుం డాకసంబున + రథము(దో లె. 

శే॥ అనలమున (బడ్డపూ(గొమ్మ 4 యట్లు సీత , వాడు(దపియించు దొరలును 4+ వనట(గుందు. 

ద్రుళ్శిపడి లేచు(గాలు సేంతులు విదుర్చు, దిక్కులం జూచు వెబగొందు + దిక్కు_మాలి 

సీ॥ ధర్మమా! యీ యాస 4 దను తొల(గింసవే, యిదిగదా రక్షింప + నదను నీకు( 
బావవివమ్మ గో + దావరీ దేవి! ఫీ, వేని చెల్ప(గదె యి + య్యెడరు పతికి 
వనదై వతములార! వందనములు మీకు, నాసితి( దెల్బరే +. నావిభునకు 
శ ల౦బులార। వృక్షములార। పిక మయూ, రములార! మృగ నిక + రంబులార। 

శే॥ మొగుజీలార। మీకును దయ 4 పుట్లదేమి?, ఓది నేశ: భవత్కులా + మోదక రు(డు 
రామునకు నీవు చెప్పగా + రాదె? నీకు, లమున కియ్యేది యొక్క క + లంకు కాదె? 

శాగ అన్నా! లక్యుణ; యాపదల్ తల(గ రా వన్నా। గురు జ్ఞాన సం 
పన్నాః నిన్నవినీతిమై. బినిపితిన్ (మన్నించి వేరమ్ము యా 
పన్నన్ రక్షణ సేయుభార మది నీ 4 పై నుండె.గా దే? దురా 
త్యున్నీచుం బరిమార్పరే భరత శ, త్రుఘ్నుల్ కృపాపూరులె. . - = 



ఆర 'ణ్య కొం డము,. 

మ॥ [భమ గొన్నావు కలఠగినావు ' సుడియన్ .4 వత్సంబు గోల్పోయి దుః 

ఖమునం గుందెడు ధేనువట్లు మిగులం * (గందిలు చున్నావు గౌ. 

తమి! నీనెంజిలి చూడ(గా నెబు(గు మ 4 త్రాదేజకో నీదు పు 

ణ్యము సెంపార(గ గొబ్బునం డెలువవే 4 నాదుష్ట కర్యస్టితిన్ . 

శ్రే ఎదురుపడు దొనలార। మృ + గేంద్రులారః, పక్షులార! యీభూమితో + (వచ్చినన్ను 
పట్టు విరువది చేతులు * పది శిరములు, (బుంగి ధర(బడ( గాంచి న + వ్వుదురు గాక. 

మ॥ ఉరుదుఃఖంబున_సీత యిట్టుల ననా 4 యుష్కాలముం గోలుపో 

వు రహిం బూనిన రావణుందు 'తరుణీ॥ పూంటోణి! సింగారి! చ 

"క్యార బొమ్మా! నను మానవుల్ గదిసి యా 4 కేపించి గెల్పొంది విన్ 

వెరవారన్ విడిపించు వారెః యని న + వ్వెంజేతులం దట్టుచున్. 

ఉ॥ రావణు పల్కులన్ వినిన + రామునిదేవి దురాత్మః నీచ! మా, 

- యావి మృగంబు( బంపి భవ 4 దంతకు రాఘవ దవ్వుచేసియే 

యావల నన్ను పట్టితి కు 6 'లాపశదా!: యని సేయు తెంపు నీ 

కావిధినున్న (దో లకు కళ తాంగము నిల్చుము మాటలేటికిన్ ?. 

an వీరు(డ'వై తివేని “పెను 4 భీతిని దొంగిలనేల? పంద! నీ 

వారలు రోషమూన(గ భ + వత్సహజాతకు ముక్కుగోసి యా 
తీరిన వారి(జంపు రణ + ధీరులు కానన వీథియందడెయు 

న్నారని గాక కుర్కుర గు + ణంబున వచ్చితివేల?ః బాలిళాః 

చే॥ అనుటయు దై'త్యు(డిట్టులను + నబ్బముఖీ! విను నన్ను బో (టికిన్ 
' మనుజులతోడ నాహవము 4 మానకచేసిన నిందరాదె? రు . 

'ద్రుని ఘనశై లమె త్తిన యు + దూఢ భుజంబులు దొడ్ల న్యూనతం 

జెనయవె? వంచనమ్మె తగు 4 చెయము మానవపాళి పట్టునన్. 

చ॥ అది విని సీత నిర్ణయత + నావడి చేసెడి. క్రూరదైత్య దు 
ర్మదులకు శ (త్రుసమ్ముఖము 4+ క్రాలుట లోపము వారితోడ బె 

ట్లిదపు దురంబు సేతయు బి 4 డెంబగు సాధ్వుల మోసగించు బొ 

ప్పిద మగు నిట్టిపాపులకు వీర్యముమాన మనంగ నున్నదే? 

జటాయువు రావణు నడ్డ గించుట 

పీ॥ అనునంత దుస్టాత్మః యరిగెద వెచటికి?, నిలుమంచు( గాలాబ్ద 4 నినద లీల 

గరించే నిప్పులు 6 (గ్రక్కు కన్నులతో డం, బిడుగుల( బోలిన * * నుడులతోడ 

మేరుగిరియె లేచి + మింట(దిరుగుచున్న, దాయననొప్పు కా + యంబుతోడ 

శంపాభమౌ బలి "4 ప్షంపు( జంచువుతోడ(, గొండ కొండయు దాశి + పిండిగాంగ 



800. కం దబరాామాయణము. 

శే॥ జలధి చెలరే(గి భూమితో6.4 గలసిపోవ, విలయవాయువుకై వడి , వీచుచున్న 

వక్షమారుతమున (దరు 4 వ్రజము 'విటుగ, గరుడు(డని పుట్టలనుభుజం + గములుచొర (గ 

శే॥ బెక్కల( బుట్టిన కరువలి, నక్కజముగంబై కి నెగసి + యాకసమందుం 
(గిర్మ-టీసి తూలు మృగములు, మక్కె_క్కు-(గ మిన్ను మిగుల + మాటుపు చెందన్ 

క॥ లరదమున ధరణిజరీ గొని, యురవడి నెటశేగు వాడ + వుండు నిలము నీ 
గరువం బడ(చెద సీచా!, తెరువు గలదెనీకు. బోవ. + దేశువః ననుచున్. 

తీ! ద్రోవారావణు( దలలతో( ౪ ద్రుంపనెంచి, యెబకాణల మ నక + మెటకుతిక 
(a౮) అథి చవ 

తోడ(గై లాసగిరి వోలె, దొడ్ల తెల్ల, తనువుతోడ జటాయు వ 4 తటీని వచ్చె, 

కో॥ బిద్దా! భయపడరు మనుచు, నడ్డముగా నిలిచి యసుర + నదలించుచు వీ( 

డెడైత నమూని తా(కం, డొడ్డాదెన యనుచు సుంత + యూరట పడుచున్. 

చః చెడితివి నీవు బంధులకు( 4 జేటొనరించితి దె దై త్యనాథ! యో 

పుడమి కుమారి సీత నిటు + 'మోటకు బుద్దిని పట్టి. తెచ్చి తే? 

విడువుము వీడవే నసువు 4 వీడుట నిక్క-ముజీవితంబు గో 

రెరుజనులెన్వ రేనియ జ + రింతురె యిట్టి కుమార్గ వ ర్రనన్?, 

కశ॥ ఖరదూషణాది వీరుల, దురమున( బొలియించి పితర + దొరకు. దనియ విం 

దురవుగ( బెట్టగ నాతడు, నరుసముకో ( గొనుట యెణు(గ + వా? యవివేకీ! 

శే॥ కోప ఘూర్తిత మదకరి ‘ కొప్పరింప, శిలలు 'వైవ( దలంచి కే, చెన(టి పతీ 

యేడ? నను చంపుపేడని + యెంచితేమి? విసము (మింగియు (బ్రదుకును 4 విశ్వసిం తి? 

కొ॥ హరిణములు పులుల. గాంచిన, కరణిీని దిక్పతులు జనులు + కాలుండును దా 

శరథుల( జూచుచు నుందురు, వెరవే శివి నీవు (బ్రతుకు + వెంటయు( గలదే? 

కష సుతసోదర సహితముగా హతమౌటకు నింతకం"టెి , నధికమగు దురా 

గతమును కలదే? కుగతికి(, గతమిది, యేజన్మమునకు( + గలుగవు శుభముల్. 

క॥ ఈ నరవరులు |త్రిమూరుల, లో నగ్రియ లాత్మలగుట + లోకములో నె 
వ్వానికి( బోల్ప(గ నగు? నిది, మానుగ( దెలియంగలేక + మత్తు(డవై తే? 

ఈ॥ అమరుల. గాచిన నరవరు, కొమరు(డు కోదండ ధరుడు * కో లల నడరన్ 

సమయించు( దప్పదీ వీ, యమ విడి పరుగిడుము నేనె + యతనిం జేరున్. 

శ్రే దహ్మయిచ్చినయాయువు ; భర్లుడొస(గు, ఖడ్గమునుమాయమం త్ర ముల్ 4 కడ (5 లెల్ల 

సత్యవంతు-డౌ రాఘవు + సాయకములు, దియలువెడలు నంతవటికె + బలయుత ముల 

శే॥ అనిన వినిదె దైత్యవల్లభు( + దౌడు గజచి, కనుల నిప్పు లురల( జూచి, * గద్దః సీవు 

శ్రోవవీడుము కాదేని + యీవు పొగడు, వారి. జూపుము తలగిల్లి + వై చువా(డ 



అరణ్యకాండ ము “శీర 

తేజ శిత కరాళిచే వీతొమ్ము + చీల్చికొనక + త్వరగ దొల(గుము నిలువకు * త ప్రలోహ 
గత జలం బది (కక్కిన. * (గక్కు(గాక, యీ మధురవాణి మీకడ + కింకరాదు. 

తేజ ఇట్టు అసుర పల్క_6గ6 గోప + మినుమడించి, సీత (గనిజటాయువు, తల్లి: చెనంటియొడలు 
ఖండ తుండ ములగు; మహా ; (క్రందనంబు, వలదు మనవారు లేరను + వంత 'వలదు. 

- ఉ॥ కన్నుల నీరు ముత్యముల + కై వడి తొమ్మున( ట్లింద నేడ్వకో 

యన్నుల రాణి! యూటడిలి + యారయు తాలఫలాఘ గుచ్చమ 

టున్న శిరంబులీ పది స 4 మున్నతి మున్నిత (డేలు దిక్కు.లన్ 

భిన్నములై విరూసములం + చేర్చి పడం గనుమంచు నుగగుండై . 

చ॥ ఎజకల బల్మిచ్మేనశని + యేపున( జావ6 బడంగం (ద్రోసి య 

మొొజకు తలల్ ధరం జదియ 4+ మో(దుచు ముక్కున. గన్నులూడ్చు (గా. 

బెటుగు జటాయు వయ్యసుర + వీరుని తేరిని వీణెపెక్కెముకా 

విజుగ(గ6 దన్ని తొల్తొలుత 6 వేల్పుల దీవన లండె న త్తటీన్ . 

నా ఉ॥ ఎన్న డు నిట్టి భంగ మెరి 4 యింపని దై త్యుమనంబు దిగ్గనన్ 

గన్నులు క్రా(గు లక్కువలె( ౪ గైలు పొందగ సర్వలోక ముల్ 

కన్నన సంచలింప దశ 4 కంధరు( డయ్యెడ బిట్టు నవ్వుచుం 

బన్నుగ వంచె (భ్రూకుటిల + బంధము తో( దనదొడ్డచాపమున్ 

Gi కొన్నెలరేకవంటి నౌటీ * కోటల దె త్యుడు చిత్తజల్లు గా 

దిన్నిన బాణజాలముల( 6 బతమరుత్తున( గొన్ని దూల్చుచుం 

గొన్నిటి గోళ్ళతో. జఅచెం + గొన్నియముంతును భీతి నొంద(గా 

-- భిన్నము చే పెం జంచువుల 4 భీమబలుండు జటాయు వయ్యెడకళా.. 

au క్రూర భుజంగమంబులను గొబ్బున( గెకొన వచ్చు పక్షీ రా 

డ్రీరుని వోలె గృధ్రవతి + డీకొని రక్కసి బొమ్మిడీకముల్ . 
శేరిపయిం బడం బద హా * తిం దొరలించుచు. గర కుండలాల్ 

పేరిమి డుల్చి పె కగిరె + వెక్కసమంది సురారి చూడంగకా. 

చ॥ దనుజా(డు పట్టరాని బెడి 4 దంబగు కోపము(తో బడేను మా 

రణముల నాజటాయువును + రమ్మున నాట (గ నేసి వెండియున్ 

ఘన విశిఖమ్ములం దనువు 4. గాసిల( జేయ ఖగేం ద్రుండప్పు [కుం 

గెన యని వేలుపుల్ మిగుల + ఖేదమునొందిరి పిచ్చలించుచున్. 

ఉ॥ గాయములందునుండి వడి( + గాజెడి శోణిత ధారతోడ న 

త్యాయత స_త్త్వయుకు (డు జ + టాయువు చూడగ మున్ ఖరాద్యస్మ 
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కోయరి నుండి 'తెలనగు + తోయదమొండు 'ద్రవంబు 'గొంచు నౌ 

ప్యాయముగా జిడీం'గురియు + వై నము దోచె' నభస్థ్రలంబునన్.. 

'ఉ॥ ఊరుపు పుచ్చి కోపమున ॥ నుగ్రముఖుండయి పక్కి-జే డు దే 

వారి భుజంబు లిర్వది న + థావళి అక్కుచు దూ:ట ముక్కుతొ 

వారక వెక్కలం జజిచి, 4 వాని మహో జ్ఞ్వల తారహార యు 

కార విశాల వక్షమున( + (ప్రబ్బిన కంకట మంట( జించ (గన్ . 

చ॥ ఎరియుచు రావణుడు కఠ + నేషు శతంబున( ఐబక్కి-జేని పే క్ 

రురమును గాడ నేసిన ముహూ రము లోననె చింతనొందు ని 

ర్లరులును మోదిలం బులు(గు + రాయండు దె దైత్యుని వింట్లినారి ని 

బృరమునం బట్టి లాగె దన 4 బంధుర చంచువుతో బజంబునన్. - 

తే॥ ఈశుతోడ. గ్రైలాసంబు (నె _త్రినట్టి, లావరి. శరాసనము నోట. + అగి కొంచు 

నిం[ద్ర ధనువుతో దెల్లని 0 సాంద్ర మేఘ, మట్లు వెలసె; నాతని బం + మరయ వళమె? 

మ॥ వెను చూపింపని వక్షముం బొరయు నా 4 వేగంట్. బాటింగ( జే 

సిన దె దై త్యేంద్రుని విల్లు శూలిధనువుం + జెండాడు "శ్రీరామ చం 

ద్రునకుం ధండ్రిగ నొప్పి యాజికి సుమి 4 త్తుంందైన పక్షీంద్రుండు. . 

క్కున నోటంగొని కాళ్ళతో విజిచె ది. క్యల్ చూచి మేల్మేలనన్. 

తే॥ లోక కంటకు(డై న యా, నాకవైరి, విల్లు విబుగుట గని కోప , వివకుండగుచు. 

ద్రిపుర సంహారకారకో 'దీ ప్తమెన, శరమువంటి శూలమువై చె +, జగము వడ(క. 

ఉ॥ శూలము తన్ను చంపునని + (స్రుక్కక సీడజ రాజు కాంచి నొ 

మేలిమి. జూడుమంచు( గడు + మేకొని వతముతోడ. దాంకంగా 

వేలుపు లిద్ది సాహసము + విస్మయ మంచు వచించి చేతులన్ 

బోల(గ( దట్టి 'కేంకలిడి +, బోరన నార్చిరి మెచ్చు లాడుచున్ 

చ॥ వెల చెలియింటికిం జనిన + పేదను పోలె, సతీమత ల్లి వ 

ర్రిలని గృహంబునం దతిధి + బృందమువోలె(, బరేశు చింతయే 

చెలువము గాంగ నొప్పు ముని 4 సింహునిగాంచిన యొప్బులా (డి చూ 

పుల వలె, గ్రమ్మటిీల్లె వ + డింటోయిన రావణు శూలమ త్తటిన్ 

చ॥ కినుకను వేజుకె కై దువును 4 కేల( గొనం గమకించు నంతలో 

నన రథచోదకుం + జదిపి 4 నాలుక వెల్వడ మూర్చ మూడి రా 

వణు(డు కలంగి వందురంగ 4 వాని ముఖంబులు ర క్ి కై 

మును(గ(గ లత్ష్యముంచి తగు, పోండీమితో ( బయివై. చె 'నాతలన్. 
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శే విసరికోట్టిన తల(గాంచి + 'వెక్క_సమగు, బిడియమును కక్కసంబును + పెనగొనంగ 

రావణు(డు దండమున( బక్షీ + రాజుంగొై, .బర్వతమువలె భువి బడె(ం * బక్కి-టే (డు. 

తే॥ ఆంత. దీక్షదృష్టి యును వె * న్నంట జాల, నటి వేగంబుతో. దానె +, 'స్యందనం౦బు 
జ లట . . 

నడప్పకొని పోయె దానవ + నాయకుండు, సీత 'పుంటిపె నిప్పుంచు + చెన్నునొంద. 

ఉ॥ (ముక్కండి దైత్యు..డేగుటయు + భూమిజ దుఃఖము(గాంచి చెచ్చెరన్ 
నిక్కి మహోద్దతిన్ మెజవ + ణించుచు శోకము నొంద కమ్మః యీ 

- టక్కరి గూల్లు నేనని జ 4 డాయువు దివ్యుల సంతసంబుతో - 

నెక్కడ కేగెదంచు దను + జేరు శతాంగము నడ్డగించుచున్. 

చ॥ బలమున వాని దండమును 4+ పటి తటాలున లాగివెచి వా 
జాల( దన శాత చంచువున + జొ త్తిలం బొడ్చి వధించె జీవితం 

బులు గొను మృత్యుదేవతీయ 4 భూరిభయంబున. గేలుదోయి కం 

పిలం గొనియెన్ రథం బవల + భిన్నము చేసె దదున్నతుల్ సెడన్. 

చ॥ అరదము నుగ్గుచేసి భుజ + హంకృతి మాపి శరాసనంబులన్ 

గరముల నూడ్చివై చి రణ + కర్మము సాగక “చేసి లోభులం 

బొరసిన ద్రవ్యరాశి క్రియ + బొల్బు నిషంగములన్ సరాలునన్. 

గెరలిపడంగ లాగికొని + కీడ్చడ. జేసె జటాయు -వాతనిన్ =: 

చ॥ చలమున వాని శీర్షముల. + జక్కుగ -మో+/ది (శమంబు గూర్చి బా 

_హులపయ్యి తొమ్ముపై శిత. న + ఖోత్కర శక్తిని జక్కి ముక్కుతో 

నతిగులి సేయ దై త్యకుల * నాథుడు ప్రక్కుచు విహ్వలించ్చుచున్ 

నిలిచిన గాంచి నీబలము + నేరుపు నింతయె యంచు. గేరంగన్ (6 

క॥ ఉగ్రుడయి దై త్యనాథుండు, దగ్రత హరు(డిచ్చు చంద్ర హాసము పెలుచన్ 
వ్య(గ్రమతి( బూని వానిని, నిగ్రహమున నేసె విబుధ + నివహము బెదరజా. 

చ॥ అపజయ మెట్టిడో యెటు(గ ౪ నట్టి జటాయువు వృద్దు(డౌట మో 

క్షపదము చేరువా(డగుట( * గ్రవ్య భుగీశ్వార చంద్రహాస సం 
తపన మహో (గ్రతన్ బలము + దక్కిసురేంద్రుని వజ్రధారచే 

విపుల గరుచ్చిదం బయిన + పృథ్వి ధరం బన. గూలె నేలపై, 

చ॥ ఎఅకలు (త్రుంగి మేదిని ప, + యింబడె గృంధవిభుండు దేవతల్ 

పరుగులు వాజి రెచ్చటికొ. * పార్టివనందన. దిక్కు-లేనిద్దె. 
సురి(గ నటంచు( జిత్తముల + శోకము నందిరి తాప సేం ద్రు ల 

తృఠీని సువర్ష పుష్పములు 4+ దందడి రాలెన్ కంకరాజుపై. 
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ప॥ రొవణు(డార్చె వాగుర + నొఅంగి దగుల్కొను లేడివోలె భూ 

దేవి తనూజ విహ్వలత + దీల్చడె నూర్చె వడంకేె నొచ్చె దుః 

.భావిల త ప్రచి తయయి + యాదరువొ కొమ త్రుంగిపోవ (గా 

దీవియవోలె నేల(బడి + తేజక మిక్కిలి కుంది దూపిలెన్. 

'తేః నన్నుకాపాడ వచ్చిన , నయగుణుండు, గృ(ధ్రరాజు గతించె రి 4 కెవ్యరింక 

ననుచు జానకి మిక్కిలి + యంగలాగ్చె, నాదరువువోవ వెల్లువ + నలయుభంగి. 

చ॥ తెలివి యొకింత లేక గుణ + ధీయుతు లక్షుణు పల్కుల న్నిరా 

కలనముచేసి కోపమున( + గాజులు సల్కితి సాగనంపి త 

తల మిపు డొందితిం దవిలి బొసటయైన జటాయు వీల్లెం గా 

వల మది యెట్టి కష్టముల ‘ పాల్పడ జేయునొ? యేమీచేయుదున్? 

చ॥ శరణ మొసంగి రక్షణము 4 సల్ప(గ వచ్చిన యీత ( డీల్లుటా? 

నరకమునొంద (గా దగిన * నంజుడుదిండి జయంబు నొందుటా? 

కరకరిపాపమే జయము + గాంచున? ధర్మమె యోడిపోవునే? 

ధర(గల సర్వశాస్త్రములు + దబ్బటజలే? సుకృతంబు వ్యర్త మే? 

ఉఊ॥ కొంకక యేను బేలనయి * కోరుట బటియె దూరమేగు వీ 

రాంకవ రేణ్యులార। తగు + న్వాయపథ్రంబున నేగువారికిం 

బొంకపు మార్షదర్శియగు 4 పూతచరితు(డు తం|డ్రికంచె ని 

ర్వంకల. ట్రీతిశాలి యగు + పక్షీవరేణ్యుని చూడ రండిటన్ 

తే॥ (క్రొ తడి తనంబు చెడ (గొట్టు + కొనకయుంట. నాప్రయత్న మేయెన, వి* న్ననువు సెందు 
pn) " మి 

రాముకోదండమునకు నే 4 రాణ(జొచ్చు, వంశమునక బ్బె నాచేటు + వలన ((బ్రబ్బు. 

తే॥ కొడుకుకై ప్రాణములువీడు + కోసలేంద్ర।, మెత్రికై (ప్రాణములువీడు + మాననీయు 

నజ్జటాయువు దివింబరి , ష్వంగసుఖము, గొన(గిలిచితే? తాని న్ను 4 గూడవచ్చె, 

'శే॥ ఒజలుచిటులుండు జానకీ + నెజకలుతెన, పడు జటాయువు(గని తేరి , షయిని మట్టి 

పెళ్లతో నంసమున నామె + బెట్టికొనుచు, గగనవీథిని పజచె'నా + (క్రవ కభుజా(డు. 

తే॥ చెన,టి యాకాళ వీథిని + శీఘగతిని, జరుగ గన్నులు మనసును + గిరగిరమని 
తిరుగ ధృతిచెడి + దిక్కులు + తెలియకుండ, తన్నుమటచి జానకిచేష + దప్పియుండె. 

లు 

శే॥ పిదప నినుమంత, తెప్పిజి + విహగవిభు(డు, మింటిదెసంగాంచి దె దై త్యుండు + మిగులవేగ 
మునను జనకనందిని గొని + పోవుటరసి, మనసు తపియింప(గుంది యి + ట్రనియెం దుదకుం 

క॥లేరైరి తనయు లిచ్చట, రారైరి ధరాత్మశాత , రావడి యుడుసం 
గ్రూరాత్మల రాకాసుల, నేరీతిం గూల్చువారొ? 4 , యెయ్యది తెరువో?. 
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క॥ రాకానుల( బిరిమార్చంగ(, గోకుత్సులు జగతి బద్ద + కంక ణులగుచో తు 
నీకరణితగునె సీతకు, గై కేయి కడంక యెంత + గావించె( దుదిన్?. 

క॥ సరమాత్యు(డె రాఘవు(డె! + పరంగె నసురవధము సేయం * బాపాత్యుండు కా 
వరమున నిటువంచించెను, పురుషో త్రము వెదుట నిలువ బొలియకయున్నే?. 

క నాముద్దుల తనయు(డు శ్రీం రాము(డు రక్క-సులనెల్ల ( * (గచ్చఅ(జంపున్ 

దామరస జన్ముళాపము, చే మానిని దా(క వెజిచు( + జెనటి యనురయున్, 

కః జనకజ రక్కసి చెజంబడె, నని సేయ: గ దగినజెక్కా 0 లజు వుశ్లైనన్ 

వనితారత్న సతీత్వం, బనునెఅకలు తుంగవనుచు =, నారట. ముడిగెన్. 

an సత్తువ తగ్గి జెక్కులును 4 జాజంగ పీత చెటికా వదల్చలే 

కత్తిన సిగు రాఘవుల 4 యందలి పేమయు మానసంబులో. 

(గొ త్తలువాజ నిద్రగొను * కోపున( గన్నులు మూసియుండె లో 

నుత లపాటుతో ( దెలివి 4 యొయ్యన దప్పకయుండె దీరతన్. 

'తే॥ త్వరగ బదిలంబుగా6గ రా, వణు(డుజనక, తనయ'గొనిఫోయియామెను + తా(కవెజిచి 

విసమువంటి రాకానుల 4 పిండునడుమ(. బందినుంచె నశోకికా 4+ వనమునందు. 

లక్ష శ్రడు రాము గొనంజోవుట 

తే॥ అచట హీమకురంగంబు * నంటిపోవు, ననఘురాఘవు కేమంబు + గరసిరాయణగ 

సీతోయంపిన సౌమిత్రి + చెలువునింక, నరయ(బోదము వారల * మఅవనగునె? 

క॥ జానకి నొంటిగ విడుచుట, చే నేవగునో యటన్న 4 చింతను సీతా 

జాని విడ( గాంతి మాసిన, యానగరము వీడు * భరతు నంగముతోడద, 

క॥ సాగరమున నొకంబలె, వేగిరమున నడచి రాము *+ వీక్షించి మన 

స్పాగరము నడ(చి పరిము, త్పాగరమున మునింగె;గనులు + తనివిందొంచెన్. 

కళ తడ(బడి వీతిం బొరయ(గ, నెడదుగు మారీచువవము ౪ నెజలు-గమి వలనన్ 

బుడమి తనయ బెగడెడునని, యెడ(ద(దల(చు రాము(డఠతని *, నెంచుంగనుచున్. 

ఉ॥ దేహముతోడ మానసము. * దీని విక్తమమంది వచ్చె సం 

దేహముతోడ మానసము. + దీజని వికమమందు నాకడన్ 

మోహముతోడ మానసము మూర్చిల, 'దొంచజ వెట్టి పంప వై 
దేహియె కారణంబగు వి + ధిం దొల(గింప జనుల్ సమరులే? 

చ॥ అని తలపోయు చున్న తన + యన్నను డాసి నమస్కరింప గా 

ననుజువీ కౌగిలించుకొని + యత్తరపాటున వచ్చుకేలనన్ 
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ర్ 

వినుటకు వింతయెన ధ్వని 4 వీనులం జేరంగ నుమ్మలించి మ జనని భయంబు నొందెం బలు. చందములన్ దగవూంది..పల్కినన్ 
ట్ 1 | 

: . ఉ॥ నీవరొళ క్రి ఛై ర్యముల గ్ నేసెజీ(గంవ వినంగ నొల క్షే అయాట | | 
౧ | పోవక్ర యుందువేని వక్తి 4 పోయెద(' జిచ్చున నంచు. గానలో దావము(. గూర్చి పోవునెడ , ధర్మము కాదని యందు నిల్వలే కీవగ నామె(గావ మది + నెంచితి నంచనుజుండు పల్కు (గన్. 

ఉ॥ చావ (గనున్న(చప్పునాకొ? * సంకొటముల్ దొం(గుగ నూకు నే ర్పేవిధి లేని దక్కటః వి* హీనమతిం దిడ ర న్నిజందుగా( గావలి లేనిచో నెడరు + గలును వచ్చిన యాపదావళుల్ పోపవు చేజు సేయుటకు( * బూనిన సోంకుల త౦(త్ర మియ్యడదొ. 
ఉ॥ నీయెడ? దప్పులేదు గుణ 4 నీరధిః దీ రహితాత్మ సీత నీ వాయెడ( దిల్కు పల్కు_ల న, నాదృతి చేసెను నే.దలంచి న న్రీయది పూని నన్ జెజచె , నే యని యెన్నండు నేని డెంద మ త్యోయత మై 5 లంకమతి 4 నందని రాముడు కుందె నెమ్మదిన్. 
en కాలము త్రోవ (గా ఫలము + గలచు జానకి ( గాం; పిమ్మటన్ nM 

. దూలును చింత వేతొకట , దోరదయంచు వచించి (కం చరన్ జాలగ దవ్వు నారనము 4 చందమున న్నడతెంచి లోల వ క్రాలకి సీతయుండిన ను + హావనమున్ చరినించి యయ్యెడన్. 
(శ్రీ రాముడు సీతలేమిక్షి జింతిలట 

41 (శ్రీరామఘువీ5 శేఖరు(డు * చింతను పరకుటీవమందు కాం తారమునందు నెచ్చటను * ధారణి కన్యక జొడ గాన క టూరః [మాన్సడ న్నిలిచె, నొ తిల. కాయము జీవువీడి ని స్పారత నొంది పేమ్ముటను + సంకట మందుచు రోయు శె వడిన్ 
యి ఉ॥ బీవితవాంఛపె విసుగు , చెందిన రాఘవ సార్వోభౌము (డ దేవిని కొనమి న్నిల్రిచె 0 దివ్యనిఢిం దినకొంచు డా(వ6(గా( చేవిడ( జోరుందొక్కారుండు చేరి ధరాన్తలి( గొల్లగించి కొం పో వెతనొంది దిగ్భ9మము + పొంది యలంగెడ్డు దీనుకై వడిన్. 

చ॥ తిరుగంగ్య జొచ్చె భూమియు న , దీనదముల్ కడు సంచలించె సా గరములు ఘూర్తిలెన్ గిరులు 4 డక్కదలెన్ దొరివేల్పు కన్నులుం దిరిగెను సూర్యచం ద్రులును +, దెక్కట్ త్రోవల( దప్పినారు థ్రీ వరు(డు తపింప వెయ్యది డు * వంబుగ నిల్వ్యగ జాలు, జెప్ప్తుమా?; 
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శా॥ కోపంబూనునొ పాడిపై 1 దనదయం ౪ గోపించునో?' పాపముం 

_ గోపంబారగంజూచునో?' (త్రిదశులం 4 గోపించునో? మౌనులం 

గోపస్ఫూర్రిని కాంచునో? శ్రుకులపై ( * గోపించునో?, వేనిపై 

గోపంబూనునొ? యేమియౌానా? యనుచుం * గుందెకా జగజ్జాలముల్ . 

చ॥ సకలము డిండి 'లోక విభు + + చక్కని గర్భము సొచ్చు వేళలో. 

గక విక చెంది లోకములు + క్రన్న విపర్యయ మొందు కై వడి౯ 

సకల జగచ్చర ణ్య గుణ 4 జాలుని రాము మనంబు వేంగ, గ(గా 

'మెక ములు కొండలుం జనము + మేదిని నాకము చెంది దుఃఖముకా. 

ఉ॥ కోరీచుము కేరి చక్రము ది + గంబడి పోయినదారి యియ్యెడజా 

గాంచుము దేవి. దాక భయ 4 కంపితు(డై భువి( బెల్లగించుటల్ 

కాంచ(గరాదు .కార్యమిట( 4 గాడ్చదడి యజ్ఞాలపోల్కినిల్చినన్ . 

కాంచ(గ నౌను వారు దవు 4.గా. జను ముందని లక్ష్మణుండనన్ , 

రామలక్ష్మణులు సీతను. వెదకుచుంటోవుట 

చ సరియని రామచందద్రుండును 4 చయ్యన నాయుధముల్ ధరించి పెం 

'దెరువును పట్టి మాకు లవ + నీధరము ల్నల (గంగ వేగమె 

నరదము భూమిమీద జస్ 6 నంతకు దుర్గమ కాననన్లలిన్ 

దరియుచు దా(టుచుం గడ(క 4 తక్కుక యేగె ననుంగుందమ్ముతో. 

చ॥ ధరణి శతాంగ చక్రముల + దారియు గురులు తేలిపోయి యం 

బరమున .నేగినట్లు సడి + పాజుటచే వ్రణమందు సీంయె పో 

టొరసిన లీల( దోంపం గన + నోపుట కెయ్యది మార్గమంచు నం 

| బురుహవిలోచనుం డన, (దబ పూర్త గుణాంబుధి లక్ముణుండను౯, 

శా॥ అన్నా! చూడుము వేరు దకిణడిశా 4 (ప్రాంతా నకుం బోయిన 

'-అన్నంగాందగు నీశరంబు పొడవే + యూవ్యోమ మార్గంబు సీ 

కన్నుల్ బాష్పము గార్చుచుండ నెదియుం + గాన్చించునే? పోదమీ 

తెన్నుంబట్టి యుదంకముర్ తెలియనౌ( + డెల్లంబుగా మీ(దటన్. 

చ॥ అన నది యు క్రమంచు వను + ధాధిప వర్యు(డు తమ్ముతోడ యో. 
జనములు రెండు -దా(టిచని 4 చక్కటి. నొక్కనగేంద్రమే ప్రభం 
జనహతి( దల్లకిరిందులుగ + జాబీనక్రై వడి వీణ టక. ముం 

డనువుగ ధారణిం బడుట + యల్లన 6 గాంచెను సంశ యించుచున్ , 

చ! కని జనకాత్మజాత కకయి + కయ్యము గల్లిన దియ్యెడన్ భరం | 

బున దనుజాళితో " విబుధ 4 దుఖ్యులక ంచు6 దలంచి తుండ-మ 
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రనమునడాలు. [వీలంగని ‘ తద్దయు( గన్నుల బాపష్పవిందువుల్ 
(౬ 

'తొనంక (గ. లక్షుణుంగని సు *, దుఃఖముతో రఘురాము( డిట్లనున్. 

చ॥। అరయుము లక్ష్మణా: జనకు( + డైన జటాయు కరాళ తుండ దు 

ర్భరహతిచేత( ద్రుంగినది + రాజిత స త్వ్వముచే నెదుర్చు స 

ప్పరమగుణాల్ది, కేమిగతి + పాటిలెనో? యొకరుండు దేహమున్ 

వర'బటెను వార్ధకాన బలు + వత్సరముల్ కడ(దదోచె నావుడన్ 

ఉ॥ మంచిదె తండ్రి చాల మతి + మంతుడు వద్దు 'డు స స త్ర్వ్వకాలియున్ 

(గంచరనేగి యాత నిని * కాంతము వారల నడ్లగించుచున్ 

మించి నిీశాటులం దునిమి + మేలుగ సీతచెజన్ వదల్బ్చు యో 

చించుచు నిట్టులుంట సొగ + సే యని తమ్ముడు పల్కు రాము(డున్. 

Gi జాలమొనర్చ కేగుటయె + చక్య్టటియంచు6 దలంచి భూమిపై 

గాలివ లెం జరించుచును * గాలిపటంబు [క్రియన్ భజించి జం 

భఘాలురు రామలక్ష్మణులు 4 కార్ముక మొక్క_టి యిం డ్రచాపముం 

బోలె బయోధి వీచిక్రయు( + బోలెందునుంగుట గాంచి రచ్చటన్. 

ఉ॥ తమ్ము(డ॥ కాంచి కే ధనువు + ధారణి(బడది దేవదానవుల్ 
క్రమ్మి పయోనిధిం జిలుకు + కవ్వపు(గొండను పోలు సత్త్వు(డుం 
దమ్ములపొందు( బోలిన (ప్ర + తాపము గల్లిన యజటాయువే 

యమ్మెయి( ద్రుంచైనంచు సమ 4 రావనిజాచుచు? బో యిరిద్దజున్. 

'కే॥ మజీయు(గొంతదూరముపోయు 4 మేరల(గనిరి, శూల మొక్క-ండునారాచ 4 జాలమున్న ' 

తూజములు రెండు కొండల + తుండులట్లు, సడి విరాజిలు టాశ్చర్య + భరితులగుచు. 

తే॥ మజియు. గొంతదూరముపోయ్లు 4 వెజ(గుగొలుస, సూక్యచంద్రులురిక్క_లు * సొరిదింజేరు 

కరణినున్న బొందడమును + కానయెల్ల(, గ్రమ్ముకొన( జీల్చివైచుట + గాంచికచటన్ 

తే॥ పవన జవన తుకంగముల్ + పడినచోటు, సారథియు. దలడెగిపడి 4 చచ్చుతావు ' 

వానియనుచరుల్ కెడసిన + తానములును, పం కికంఠుండు సోలిన + పటుగనిరి. 

శే॥ (ప్రళయవేళను భానుబిం + బములు పేకు,_. లుర్వి(గూలిన కరణ్. + తోోజ త్స శ్రా కోవ" 6 
శ స్తకుండలములు విభూ + షణచయంబు, తెరలుటరీగని కేలువి + -దిరిఇకొనిరి. 

చే॥ అంగదములు కుండలములు * హారరత్న, మకుటములు పెక్కు.లున్న వి + మగజనకు(డు 

వృద్దుతో ( బోర నిల్చిన + వీరవరులు, శరభముల( బోలు పెక్కం(డ * జాడ దో (చె. 

తే॥ ్రీకుండిట్లన లక్ష్మణ * సింహమువిని, తలలుచేతులు పెగ్కు_లె * తనరుకతన 
తండ్రితో నవిసేసిన + దై త్యవరుండు, దశముఖుండని నామది 46 దలంతు ననియె 
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శ్రే త మ్ముపలుకులు నమ్మిడెం + దమ్ముకనులు, నిపష్పులురలంగ( జూచుచు 4 నెగచినడచు 

రఘువరుండు రుధిర సాగ 4 రమునందేలు, నురుతరాద్రినా. జనుజటా + యువునుకాంచె. 

జటాయువుంగాంచి రామ (డు చింతిలుట 

Gi త త్తజమంది రాఘవు(డు * తామరతేకులవంటి కన్నులం 

జొ ee త్తిలు బాష్పముల్ తెరువు 4 చూప(గ నీయక యడ వెట్ట( దొ 

నొ "తలి తండ్రికై వడిన ఇసూత్మర వై వెఖరి నొప్పు పక్షీరా 

బో త త్రముపై ( బడెన్ భవు శ 4 లో చృయమందొక యంజనా ద్రినాన్ 

శే॥ గడియే బపు రాము(డు సొమ్మ థీ గాంచియుండె, లక్ష్మణుండ (కుమిళిత జ గ్ లంబుచ ల్ల 

నలినదళలీల గల నయ + నములుదెజచి, మెల్ల మెల్లన నిట్లని + పల్లటిల్లె 

చ॥ పితరులం జంపుకొంచు( + బృథివీస్టలి నెవ్వడు తొల్లి నావలెన్ 

(బ్రతికెను? మున్నె కన్నపితృ 4 పాదుని వీడితి మాకు(గా(గ నీ 

తతి నసువుల్ త్యజించితివి + తండ్రివి నీవు నింశేది దిక్కు? దు 

_ష్కృతినగు నేను మీయెడ€ ది + రేతవిభుండనుగా జనించితిన్, 
ఇన 

చ॥ జననిని పోలు (పేమగుణ + శాలివి భావి నెటుంగ కిట్టులే 

ననయము నొందితిన్ దెలివి + నందని జానకి కీడు ద్భో్రవ(దో 

డెనయక యొంటిమై నిడుమ + నెన్నక మిత్రబుణంబు దీర్చి తొ 

క్కనికినిగాని నేనిక వ + గం. గడియించుట యే ఫలంబుకై ?. 

శ ఉ॥ ఏనును తుచ్నజీవముల + నీ(గిమె యుందును చూడలేని స 

న్మానుల దుఃఖముల్ దొల(ప 4 మాటయొసంగితి (గాన జీవముల్ 

పూనినవాడ (మానివలె. + బొల్చి సుకృత్యము చేయకున్నచో 
సీ నరజన్మమున్ నిలుప + నిచ్చవహింప ధరాత లమ్మునన్ 

చ॥ తరుణి చెలం దగుల్వడుట + ధర్మగరిష్షుని నిన్నుచంప ము 

ష్క_రు( డసువూని యుండుటయు 4 గ్గాదిలి తండ్రివి మమ్మువీడుటల్ 

మెర మెరనింప హ స్తమున 4 మేరువు వోలిన విల్లుపూని చి 

తరువు (క్రియం జలింపక వి *, తంబజి నిల్చిన వా(డ (జెల్ల రే!. 

మ ననుపోల్కీ_రితిగల్లు వారు గలరే + నాణెంబుగా' (బ్రాకృతం 

బను భోగించుచునున్న సీత గనుగో 4 నవ్యాహత స్టైర్యమున్ 

దనరంజూపి కృతార్హతంగొను మహా + త్యా! యొక్క-నీచుండు ని 

న్ననుమానింపక కూల్చిపోవ నిక శౌ + ర్యం బుండియుం గాల్పనే?ః 
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శే! పలువిరోంబుల నృపు(డిట్లు + పనవిచి త్ర, వికలతం జెందె! సౌమిత్రి + వెగడుకుడిచె; 

నపుడు నుంత 'తెలివినొంది 4 యండజేంద్రు(, డూర్పుపుచ్చుచు నిర్వుర 4 నొగినిగాంచె 

శే॥ రాఘవుల(గని సమ్ముద + (స్రములుగురియ, తెగిన జెక్కాలు (పాణంబు 4 తివిరిస ప్త 

భువసముల( దొందుపోలికి ( + బొంగినింద 4 పాపివై చితిన నియల్ల( * బలుక(దొడంగె 

ఆఅ జటాయువు రామలక్మణులకు( గర్భ ప్రభావము 'దెలయుపుట. 

ఉ॥ పుణ్యచరితులార: పొలి + వోవు శరీరము పీడ నుంటి నా 

జ్యవ శంబునం దెలియ( + బొందితి మిమ్మనిచేర బిల్చి యా 

పుణ్య జనేకు శీర్షముల. 4 బొడ్చిన ముక్కున భానువంశ రా 

డ్గణ్యుల మ._స్తకంబుల రు + టంబుగ మూర్కొని వెండి యిటనుకా 

ఉ॥ వంచనచేత జానకికి 4 వచ్చె దొసంగని మున్నె యెంచితికా 

జంచలనేత్ర న్ సొంటి నుట * జంబున వీడితిరేల? యన్న ధ 

ర్యాంచితే మూరి లక్మణు(డు + హావడి కారణమెల్ల6 దేట గా 

వించి వచింప' నాతఠ (డును వీనులు క్రుంగ" వినంగ లేమికిన్ . 

శే॥ వెండి మోమును గన రామ * విభు( డెజ్ంగి,. తెలుప. జెవికడ సౌమిత్రి 'తెలియం దిలుక 

విని [గ్రహించి కుమారులు + వెగడు పడక, యుండునటు పల్కి. (గ నెంచి యొయ్యననియె 
(aa) 

తే॥ క్రొత్తగా నొక్క రెద్దియు( + గూర్పలేరు, జన్మ సుఖ దుఃఖములు కర్మ + సంచయమున( 
గలుగు నని యెజుంగక యున్న (౪ గర్మములను, బుద్దిచే జయించుటయెటు + పొసంగు జెప్పండ 

చ॥ విధి కృతమంచు నెంచ6దగు * పీడలు గల్లిన వేళ మానసం 

బధికముగా(గ నొవ్వ( దన 4 + యక్కలి నూనుట ధీరధర్మ మే! 

బుధనుత మైన లోకమును * పోండిమి సృష్టి యొనర్చి నట్టి యా. 
విధికిని మస్తకం బొకటి + వీడ(గ( జేసిన కర్మ 'మల్ప మే? 

మళ సుఖదుఃఖంబులు గల్పువేళ తొలంగం + జూడంగ నౌనట్టి దే? 

మఖ విద్వేషి కపాలియె తిరియ(గా * మార్చించో రాహు "గ్రహ 

(ప్రఖరాశీ (గసితు సితుల్ రవీందులు, చెడుకా + వర్తిల్లు శుభాంశు: డీ 

నిథిలాండంబులు కర్మచేత( బొడమున్ 4 నిర్చున్ నళించున్ దుదిన్ 

క॥ చెడుగులు వచ్చుట తీజలుట, పుడమి జనుని పూర్వ కర్మ + మున'నగు నిక్కం 

_ విడుమల నింద్రు(డు పెక్కు.లు, కుడువ:డె తొలి? మీరు వినర * గురుశాపమునన్? 

ఆ॥ సాటిలేని యోధ 4, శంబరాసురునిచే, నిర్ణరాధిపుండు + నింద నొంద 

నపుడు వాని( గూల్చె + నజు పట్టి మీతంగ్రి, కర్మువునన యిన్ని 4 గలుగు. జువ్వె. 
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-ఊ॥॥ వీరవతంస। జానకిని వీడుటయున్ దనుజాళి ధర్మువున్ 

మీజీ చరించి (తెంచుటయు + మిక్కిలి భేదము సంఘటించె నీ 
ధారణి సజ్జనావళికి + దాని దోొలంపుము క్రూరదె దై త్యులన్ . 

దీరత సరీహరింపుము క + దింపును కీరిని నిల్చు ధర్మ మున్, 

ఉ॥'భూమి( బెకల్చి యెత్తి కొని , భూమిజ( గై కొని పోవుదైత్యు నా 
సేమము( జూపి పోరితి( దు,దిన్ దనుజేంద్రుండు శంభు డిచ్చు ప్రో 

సీమ కరాసిచే జతను ౪ వీనరవోవ(గ నిట్లు చేసె నా 

కీ మరణార్తి గల్లినది + యిప్పుడే రాజకులావతంనమా 

(శరాము(డు దివిజుల షె ( గినుక(6 గొనుట, 

క॥ ఆమాటలు చెవింబడ ఢీ. ధాముని కనుదోయి ర క్ర + ధారల గురి సెన్ 

భీమముగ (భుకుటి ముడివడె. ధూమముతో నగ్నిలేచె. + దొట్రిలె జగముల్, 

చ॥ నిలుకడ దసప్పె ధాత్రి ధర + ణీ ధరముల్ పెటిలెన్ దినేశ చం 

'ద్రులు గ్రహముల్ గతుల్ బెడియ( + దోయజగర్చు(డు లెక్కి_డెన్ జగ 
ద్విలయము నాకము న్వడ(3 + దిగ్గజముల్ బెదరెన్ సమ స్తముం 

దెలిసికొనెన్ రఘుప్రవరు + దీపిత స త్వ్వపరా(క్రమ స్టీతుల్. 

'జే॥ ఎవరిపె (పాలునొక్కొా- యా, యీక్ష్యయనుచు, జగములెల్లను బెగడొంఏవి.*, సంచలింవల6 

బొగయు నిప్పును వెలువడ భూరి 'ఖీక, రముగ నట్టహాసంబుతో +, రాము( డనియె. 

చ॥ తెలివి. యొకింకలేని యొక + తెక్కలి దైత్యుండు నాసతీమణిన్ 

బలమున( గొంచు6 బోవ నొక + పాటిగ మీరిటు గాంగ సుంత ఛీ 

తిలని దిశావృతంబు జగ +, తీ తలముం గని యూరక్రున్న ది 

వ్యుల( బరిమార్తు నిపెకని + యూజట నందుమ తండ్రిః: యీయెడ కా. 

ఉ॥ రిక్క_లు రాల సూర్యు(డును + ప్రీల నభస్స్సలి నిప్పు(గమ్మఃగా 

నొక్క-ట( దించ భూతములు 4 నుర్వి చరాచర జీవ కోటులున్ 

సుక సమస్తలోకములు 4 చూర్తముగా దిశలుం బగుళ్లుగా 

నుక్కథీి (బ్రుంగుచుండ (గ స + ముత్సుకతన్' గను తండ్రి: యి త్రటీన్ . 

చ॥ అని రఘుపుంగవుం డడర + నంబుజ మిత్తుం,డు మేఘ మండలం 

బున నడ(గారె దిక్కరులు + పొక్కుచు. బాజె జగంబు లెల్ల జం 

కనయును చిమ్మిటిం గొనిన + ఖేదము చె చెప్పం నేల? దిట్ట అ 

క్కణు(డును జంకెనన్న నుడి 4 చాలదొ? తక్కటి యేల పల్క_గన్?. 
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జటాయువు రామునకు గ _ర్రవ్యము దెలిపి ము కృుడగుట 

ఉక రాఘవు కోప జృంభణ భ. + రంబు జటాయువు గాంచి యిట్లనుకా 

ఫీ ఘనకోపమున్ విడుము 4 నిర్ణరులున్ ముని చంద్రులున్ "వరా 

మోఘ భవద్భలంబునన' శీ మోకు సోకుల ఫోరునీ(గి దుః 

భఖ ఘములం “ద్యజింతురు దు * రాక్ముల వేతొక రీతి దోర్తురే? 

చ॥ అజుని వరంబుచే మదము నంది దురాత్ము డు చేయు చేత ల 

క్కజముగ నాయెడం దెలిసెం + గాదె? మతొక్క-టి యేల చూపంగన్? 
భుజగులు వేల్చులు న్నరులు + పూజ్యుండు'బ్రహ్మయు వాని సేవలన్ 

గుజగుజవోవ , ధర్మువును + కోరి చరించెడు వారలుందురే? 

4 వై రులయొద్ద సేవకుల 4 వైఖరి స్తీలవ లెం జరించుచున్ 

భూరి సుఖంబుల న్విడిచి + పొక్కుచుంజావక వేల్పు లెల్ల మున్ 

(శ్రీరమణుండు పాల్క_డలి( + జిల్కిన వేళ నను[గహించి దే 

వారుల నేమటించుచు ద + యన్ సుధ యియ(గ నుండి రింతకున్. 

4 బాహు బిలాఢ్యులార: వర 4 వర్షిని గానల నొంటి డించి మా 

యా హరిణంబు వెంట. జని +, యచ్చపు మీకుల గౌరవంబు సం 

దాహ మొనర్చినార లది *, తప్పక మీదగు తప్పుగాక సం 

దేహములేల? మానవులు + దెప్పిన వారల నేరమౌనొకో? 

ఉ॥ కావున( గోప మందకుము + కొంత యరుంధతి వంటి సీత దుః 

ఖావలి( బాపి వేలుపుల 4 యంగద క్రుంగ (గ బాడి వర్తిలన్ 

రావణు గూల్చి లోకముల + రక్షణ సేయుకు యంచుంబల్కి. తా 

పావిల మానసుండయి ద * యాశు జటాయువు మూ సెంగన్నులన్ . 

మ॥ విహగ ఢ్రేమని నీతి వాక్యముల నవ్వీరుండు శీష్షంబుపై 

దహియించెన్ మును తండ్రి వాక్యమువ లెన్ భక్రిన్ భువిన్ ధర్మసం 

(గహమున్ దైత్య వధంబు ముఖ్యమగు నా కర్తవ్య మిచ్చో (గుధా 

బహళ వ్యాహృతు లేల యంచు నుడిగెన్ 4 ద్రజ్ఞాయుతుండై వెసన్. 

మః శ్రమగొన్నారలు బాధ నొందితిరి వి + శ్రాంతిం గొనుం డేను పో 

డిమి మీయాజ్ఞ శిరమ్మునం దునుచు కం + టెన్ వేలు నాశేది మో 
దఘు గల్లించును? సీత్ర నెచ్చటికి నా, దై త్యుండు కొంపోయె.? ద 

త్ర్మ-మముం దెల్చుండు నా జటాయు వలసెన్ 4 ద ప్పెన్ స్కృతిన్ మీ(దటన్. 

మ॥ అరవిందాసన శంకరాదులును సర్వా + మ్నాయముల్ వేని పా 

ద రజంబుం గను(గొంటకై (శ్రమములన్ * దె వాటిగా నోర్చియున్ 
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బొరయం జాలవొ యట్టి రామ చరణం + బుల్ గాంచి ధన్యాత్యు(డై 

దొరసెకా శాశ్వత మోక్ష లక్ష్మీ విహగేం 4 (ద్రుం డాత్య్మ సావొత్కృతిన్. 

మ॥ ఆట బక్షీంద్రుండు ము క్రినొంద(గ నిలిం + పాదుల్ రఘు ఢ్రేషమ లు 

త్కట శోకావిలచిత్తులై రి యలకాం + తార (ప్రదేశంబు సం 

కట పాటొండె మృగాళితోం దరులతో + క్యా భృత్స మూహంబుతో 
బటు దుఃఖంబున శీర్షమందు కరముల్ + బంధింబె లోకావళుల్. 

మ॥ (శమలం బొంద్రితి దుష్టరాక్షును నిచే 4 శౌర్యంబు గోల్పోయితిన్ 

దమి నై ఘార తపంబు సేయిదున? దై + త్య శ్రేణ్ మర్చింతునా? 

యమినై - ప్రాణములం ద్యజింతున? మహా + యం బెయ్యదో తెల్పు శే" 

యములం గూర్చెడు తండ్రి( గోలుపడి యె 4+ ట్రంకింతు జీవంబులకా?. 

మ॥ అను నన్నంగని త మ్ము(డిట్లను మహో , త్యాః నిత్యతేజాః; పురా 

తన కర్మంబుల నింద సేయం దగునే? దాయంబు రవైృైనంజిం 

తను పొందన్ ఫలమున్నె? రక్క-సుల( (గో. + ధం బాజ( జక్కాడి యా 

'వెనుకన్ దుఃఖము నొంద(గా(దగు మదిళా + వీక్షింపుమా తత్త్వమున్ . 

శా॥ అన్నా! మీరు మదిం గలంగి కడు దె + న్యంబూని విభాంతి నా 

సన్నన్ మావదినెన్ విడన్ దల(తురే 4 బందీకృతన్? బుద్ది సం 

పన్నుండా మనతండ్రి గీటడ(చు క్ర + వ్యాదున్ వడిం జంప కి 

శున్నన్ శోక పయోధి (గ్రుంకుచు. దపం + బీ కొంటయుం బోలునే? 

మ॥ అనుజ శ్రేష్షుని వాక్కులొప్ప విని 4 దై న్యంబున్ విసర్జించి యా 

దనుజ (శేణి వధించుపే తగవుగా.6 * దర్శించి సౌమి శ్రితో 

మనుజాదీశళు(డు పల్కు నీతనికి సం + స్కారంబు గావింత మా 

తనుజన్ము ల్వలె నార్హ్వ దైహికములం + దాత్పర్య మేపార (గన్. 

ని యగురు చందనేంధనా + లరసి తెచ్చి, పేర్చి దర్భలు పజపి పై + విరులు సల్లి 
రణి మధియించి యనలంబు + నెరియ(జేసి, విమల జలమున స్నానాది విథులుదీర్చి 

చ॥ కరముల. బట్టి యెత్తి తగ, గాస్ట్రము పేర్పున చేర్చి వేద వి 

శిరము కెలంకునం గొఅవి6 + జేర్చి దహించి కొలంకులోన, (గుం 
కి రహిని తర్పణాదులను + గీడ్సడ కుండ(గ6 జేసి నెమ్మదిన్. 

తరులకు నెల్ల( దర్పణ + విధులు తీర్చి, యించుక జలంబు తా( ద్రావి , తృ ప్రనొంద 

హ్మ మొదలుగ నెల్ల జీ , వ ప్రతాన, ములును సంతృప్తి వహించె + మోదమంది 
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మ॥ జయ శీలుండగు రామ భూవరు(డు శా + స్త్ర ప్రడ్రియల్ దీర్చి సం 

శయముల్ మాని నిశాట మర్దన మహా + సక్తిం (బ్రికౌశింప ని 

శయ సంతోషమునం దలిర్చె( (గతు భు * కృంఘంబు, ధానుండు ద 

(త్రయ దానుం బొనరింప నేగెనన( (గుం * కెం బళ్చిమాంభోనిధిన్ . 

9. అయోముఖి పటలము. (101 

చ॥ నరగున రామ లక్ష్మణులు + సంజను తత్హ్సలి వీడి కారు చి 
చ్చు రొవులు వెలురే( దెరువు + చొప్పు గనంబడ' నొక్క. నలనౌ 

MN ౧ 

గిధివరమందు చేరి రట( * గీల్కొనె నింద్రు జయించి రే(గు రే 

దీరుగుడు మూ(కలటు కడు. + దెట్టయలై యిరు లగ్గలించుచున్ . 
౧ ర 

ఉ॥ అయ్యెడ కానలున్ గిరులు 4 నన్నియు( దేనియ చింది వా(గులన్ 

గయ్య(గ దుఃఖమొందు [కియ +, గానంగ నయ్యెను వారి చింతతో 

నెయ్యు జటాయుపాతమును + నిండిన కోపము నాన తెల్వియున్' 

డయ్యుటయుం బెనంగొని యె + డందల మిక్కిలి నొంచి యారిచెన్. 

మ॥। ఘన విజ్ఞానము లేని మూడు (డు తగం 4 గర్మంబుచే. నొందు సం 

జననంబుం బలె రేయియున్, ఘృతము నో + జం బోయ వర్ణిల్లు న 

గ్నిని పోలెం గడు వే(డి యూర్పులు పెరిం + గెన్, నిద్రరాదయ్యె రా 
మునకు న్నిందిత రీతి దార జనకుల్ + పోరాములం బొందుటన్. 

రామా(డు సితం దలంచికొని పరితపించుట. 

కే॥ రాము నేశత్రపద్మంబులు 4 రాత్రులందు, ముడు(గకుండుట సీతయన్ + జడధి కన్య 
వీడి యంటకో? తన్ముఖ 4 విధుని చూడ, కుంటవలననో? మది తన + యొదలేదొ? 

“ యణ 

తరల॥ అతని కన్నుల (మోల' గన్చడి 4 నట్టులున్న వసుంధరా 
సుత వరాకృతి కప్పు కుప్పలు + శోషిలం బొలుపారె[ దా 
మతిని నిబ్బరమంది లక్ష్మణు 4 మాడి అప్పలు (వ్రాల్బ క 
ట్రకివ రూప్ప నిమేషణ సతి + నంది కొంచుచు నుండ(గకా. 

చే! మైథిలాత్మజా శోధాయ + మానమైన, మోము గాంచితినని తాను 4 మురియునట్లు 
మలయపవనసర ఎము ప్రాకు + “మలచజియను, కౌంతిగల చంద్రబింబంబు 4 కాన(బడియె 

చ॥ అతను(డు పొంచియున్న తెర 4 నవ్వల( దోచి జగంబు లెలనా 
యతమతి( గాంచు నట్టులు ర +, యంబున(జేసిన చంద్రకాంతు లు 
ద్దతి భుజగంబు ఘోర విష 0 దంష్ష్రలతోడ వియోగ బాధిత 
వ్రత తిని కౌటువై చిపలు 4 వంతలు గూర్చెడు నట్టు లేసరెన్. 
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చ॥ జనకజ లేని చింతయు వి 4 సంబును చ ల్లెడు చం ద్రుపీడయున్ 

బెన(గొన నేమిదో (చక వి 4 + భిన్నతనొంది' ఫణీంద్రువంటి ప్ర 

న్నని మృదురోమరాజి నలి + నమ్మును మించిన మోము పాల( బో 
లిన పలుకుల్ గలట్లి లవ, లీ లలితాంగి( చలంచి కుందుచున్. 

* పెదవుల గజచుచు నిట్లూ, రొదవ భుజము అదర నిన కు; లోత్తముండు మదిన్ 

మదగజము విజిచిపె  వ(గ * గుదివడు లే6 గొమ్మవంటి + కోమలి(దల చున్. 

4 వంచిన నింజితో వడిగ 4 వళ్చొను వచ్చునటంచు దిక్కులం 

కించుచు జూచె నేమొ కిల + కించితవ రన నంచు లోన భా 

వించుచు వారిపై విరియ 4 వీచికలంబలె నె నెచ్చుతగ్గు గా 

వించెడు నూర్చుతోడ, బల + వించె మదిం బయ లుబ్బకుండ.(గన్. 

తరల॥ మెబుపు( బోలిన వక్రదంష్షిలు + మీజి భీకరరూపు (డై. 

వెజపు పుట(గ నిల్మునిల్మని 6 వెక్కసించుచు( బం క్రి కం 

ధరు(డు డాసినవేళ జానకి + త త్రణించెనొ? సోలెనో? 
విరవిరం గొని విహ్వరలించెనొ? + భీతి నన్ను 'తలంచెనో ? 

తరల॥ విషధరంబు (గ్రసించుచుండ.గ + విన్ననౌ విధువై ఖరిన్ 

విషమ సంస్టితినొందు మైథిలి + వీరు (డేలొకొ రా(డు నా 

విషయమే 6 యిక విన్మరించునొ? + వివ స్సుతు- 'ధాటికిన్ 

'విషధరాభ శరీరు. డల్కి-యె + వీడెనంచు. దలంచెనో? 

॥ అనుచు బరువును పేమంబు( * దనకు జ ప్రి , పజుపః గష్టమునొంది జీ, వములుకలంగ 

దె దై న్యమందిన శ్రీ శ్రీరామ + ధాత్రివరు(డు, తోలరి నాకింక విల్లు కొ, వలెనె? యనును 

॥ ధనువు నెగదిగ( జూచి మం + దస్మితంబు, సేయ భుజగిరులం గాంచి + చిన్నవోవు( 

దెలువ 6 గాపాడలేమికి + సిగ్గునొందు6, గడకు రాయగల నిందకు( * గల.(గి జంకు. 

1 మంద పవనునిచే మేను +, మలయుచుండ, నావరారోహ కులసతి + నన్నుపాసి 

పరితపించెనొ (ప్రాణముల్ + పాసె నేమొ. యనుచు నిట్లూర్పులొనరించు + నటమటించు 

1 జగముల గావ (గం బూనితి, మగువ “నొకతె( గావలేక + వటుగుచు నుంటి౯ 

జగజెటి గానె యేనని, నగు సిగ్గిలు నల(తనొందు + నవయుం గుములున్. 
యు - 

| నుసలును తమ్ము(డు పఅచిన, కిసలయములు మా(డిపోవ( * గెడపును నూత్న 
వ్యసనము వ ర్రిల్ల(గమా ,నసముం దపియింప (బ్రమయు + నల(కువ సెందున్. 

1 కమలములను పోలు + కనుల జెప్పలు వ్రాలి, కల్పకాలములను 4+ కడపు నత (డు 

నిసి ముగింపు గన(ఢు 4 నెలత లేమియొ? యభి, మానముననొ? కతము + కానరాదు. 
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ఈ॥ లఅన్నాలక్ముణః దివసము, లన్నియు మును సమములగుట + యరయుదు గద నే. 
ద ey a 

డిన్నియమమ్మున నిన్నటి, కన్నను నిసి దీర్ల మైన కత 4 మెయ్యదియో?. 

క॥ చెలి మోము సాటి నెనయమి, నలయగుదు సిగ్గునను దిన ది + నంబు మలయుదున్ : 

నెలటే(డా! నాసతి ముఖ, జలజము మటు (గగుడు నే+డె * నంగెదు కడిమిన్. 

క॥ గగసమున నుండి సూర్యు(డు, పొగడొందిన తనకులంబు.+ పొలుపు సమసి నే 

డగడొందె ననుచు! జింతను, జగతీసలి దాటి యవల. + జని మరలండో? 
థి 

ఆ॥ ఇను(దు పుట్టకుండె + నేల? వివస్పంతు, గుఖ్రములను రథము: + గూడ బట్టి 
ణు (అ) అ 

కట్టి రావణుండు 4 కారాగృహం౦బున, నుంచ(టోలు( గాక ౪ యున్నరా (డె? 

ఆ॥ ఉడుక(టోలు మధ్య + మొప్పారు జానకి, కానకుండు పొడపు + గలుగురాత్రి 

తోడ -లోకలయము 4 తోతెంచు జాడలే, యెజు(గనయ్యె మదికి + నింతనిజము, 

శే॥ తాససులకు( గ్రేశము. గూర్చి + ధాత్రియందు, (ప్రాణులంజంపి తిను చైత్య ళ వరులు (ది 

యుందురేనియు ధర్మువు 46 నూ(దియున్న, వారు నిలు రే? తగవు + వజలునేది?. 

అఆ॥ చెజకు వింట( దేంట్ల + శింజిని నెక్కించి, విరి శరముల( బూని + వేయ( దొడ గె 

మారు డంబరందు 4 మటు .గుననిల్చిరా, ఘవుని ఘనసు తలరి + కల(గిమల(గ. 

ఉ॥ వీడిన దాని. గైకొన(గ + వీ లిసుమంత లభించునేని యా 
వీడినదానికై జతను + వేకొను మానవుపోల్కి రాముమె 

పో(డిమి( గాంచి మానసము + పొక్క(గ మారు,డు కుంచె మున్నుతా 

నాడిక రుద్రుకంటి సెగ + దాణీనమేని( దలంచి పొంద(గన్ 

శే॥ సీలనీరదశ్యాముని + నెమ్మనమున(,.దూజీ యారాత్రి శూలమె + దూసిపోవ 
ర 

గమల గర్భుని కల్చాంత + కాలమటు, కడ.(6చె. జీకటు కొండల + గవుల కేగె 
౧ ౧ 

ఉ॥ కీరపయోధి( దావలచు 4 శేషుని శయ్యను నిద్రవీడి సీ 

తారమణీ మణీ విరహ + దాహ రసాంబుధి మునుచుస్న యా 
a 

వీరుడు నీడజాది వన + విశ్రుత నాదము తోడ( దన్నిషం 

గారవ మొప్ప లేచె; నటు + గల్లక జీవులకున్నె నిల్క_డల్? 

చ॥ నెమిళులు జింకలున్ గరులు + నెమ్మది జంటలుగా( జరించుటల్ 

తమకుచు( గాంచు రామునకు + ధైర్యము నిల్చునే? తేనె కోకిలం 
బమృతము వీఎ చేణువువ + రాంగ రసాొాలము. గేరు కమ వా 

క్యములు గిలట్టి మెథిలిని + కొనల; గోల్పడి. కుందకుండునే? 

చ॥ తెలతెలవాజ( గాంచియును , తే(కువ జానకి యించు పల్కు_లన్ 

దెలియని రామచంద్రునకు + నిన్న జలేజముపె వసించు హం 
a 
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సి లలి వహించు నమ్మగువ 4 సీత నిజంబుగ నే(డులేమి వి 

చ్చలముగ జూపురీతి( దొలి 4 చక్కిని భానుడు పుచె నయ్యెడన్' 
రు 

చ॥ అడవుల? గాంచి యందు తిరు 4 గాడెడు జక్కవజంట(గాంచి నె 

న్నడగల కేకులం గని వ , నంబుల హంసల బూలగుతులన్ 

- బెడ(గగు నేణులం గని, భీత మృగాకీ వరాంగపాళి( దా i 

నెడ(ద( దలంచి చింతగొను * నిచ్చట నచ్చట నిల్చునార్తిమై 

చ॥ ఇటులు తదంచు నన్న గని 4 యెడ్డ క్ లంగి సుమి త్ర పట్టి సం 

కటపడి లోనలందురి వి + కారము వెల్పల(దో (వనీక మీ 

రిట వెత చెంది మావడినె 4 నేర్చుడ రోయక నిల్వ6 బాడి గా 

దట మనతండ్రి పల్కు దను + జాధము తావును కాన- లెండనన్ 

సరి యన(గ నిర్వురును కొండ * సందులందు, తూ జీ పెక్కు వనంబులు 4 దొడగిరులు 
a 

నదులు దా(టుచు( జనిచని' + నాండుప్తూర్తి, నడచి పదునెన్మి దామడల్ + కడచినారు? 

వసుమతీ తపఃఫల సంభ +వంబు జాన, కీసతిం గాన( జాలమి6 ౪ గిన్మ_యడర 

నిశ్వసించుచు వారలు + నీడజాత. నాద మేదురమైన వ. నంబు( జేర 

' తనకులేశుల హృదయ చిం * తనము లెణి(గి, యన్నిచోటుల జానకి + నరసి యరసి 

కనక మేరువు నపరభా + గమున వెదక. జనిన తెజింగున భాను(డ + స్తమయ మందె 

జ్ఞానఫక్కి. నెజటు(గ6 * జాలని మూడుల, మనముకంచి మించి * కనులు గాన 

రాని రీతి. జెలంగి + రాముని తనుకాంతి, గెలువనేమొ దిశల * నలమె నిరులు 

వీణత ౦(త్రులకును సొంపు 4 వెలయనేర్చు, శారికలు చిల్కు.లకు బడి 4 చదువునేర్చు 

వనమునం జంద్రమండల + ఫక్కినున్న, పటిక జా + మండపమునని * ల్వంగ6 దలంచి 

| కూరుచుండి రామ * ధారణీనాథుండు, తమ్ము(గాంచి యిచట * దాపునందు 

నీరుగలుగునేని + నెమకి తెమ్మన లక్ష్య, కాఖ్యు(డరిగె విల్లు + నమ్ములూని 

నీరు లేంటోయిన లక్ష్మణుని అయోముఖికాంచి కొమించుట 

జలము వెదకి వెదకి + తెలియక సౌమిత్రి, యొంటరిగ మృగేం!ద్రు + నొప్పున (జను 

నచట నెలవుకొన్న + యది యయోముభియను, శ్రొంతగాంచె నతని. + గాముకియయి 

1 మంత్రమునకు లొంగని పాము + మాడ్చి. వెంట, నంటియసుర యాసౌమి త్రి + నరసినంత 

గర్వకోపమ్ములను దోచి + కడ(కనిత(డు, మరు(డె నన్నిందు వెదకుచు శ మసలువా(డు. 

| అనియంధకార మందున, ఘనతర మోహాంధకార + కలిత హృదయయై 
మనసిజుని కవయ( గౌంగిలి, గొనుటొవునుగాని మ్రింగ + గూడునె యనుచున్, . 
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ఆ॥ వే(డుదాన వీడు ౪ విన (డేని కడుదవ్వు, గొనుచుబటోయి యచట. + గుదురువటిచి 

యలమి యెడ(ద(గలుగు * నలమట నెడలింతు, ననుచు నెదుట నిలిచె + నసురవనిత 

సీ॥ నిట్రూర్పులందుండి * నిప్పులు చల్లుచు పెనుపండ్ర నిభముల + విజీచి నమలి 

మ్రీంగనుబ్చిన పొట్ట ॥ మీ,ద(జుట్టిన కొండ, చిలువల చనుకట్టు * గలయ(జూచి 

శరభ సింహముల దాః, సరి పాములంగట్టి, కాళుల నందెలు + గా ధరించి 

యన్నివ స్తువుల( గః ల్బాంత మందున (మంగు, మిత్తి'టోలిన మోము 4 నెత్తిపైకి 

తే॥ కరరి సీటినెల్లను ముంచు 4 గరింయెపగిది, వెలయు నోటితో బడబాగ్ని + విధమునొంది 

విరిసియున్న 'వెండ్రుక లతో ( + బృథీవివిరివి.. గొలుచున ట్రిపాదములతో ( + దలముమీజీ 

సీ! ర కమాంస (క్రియల్ * క్రమ్మిచాలుగ( జిందు, ఘనకటి వముల + కాంచి యొప్బ( 

బయ కొలానల + (్రభనొప్పి మిడు; గుతుల్, చిటపట కన్నుల; జెదరు చుండ. 

బాద సంఘటన + మేదిని వణ(కుచు, జానయా యిదియని , సంశయింప 

వననిధి మో(కొటి * దింటిగా( గొండలు, తిప్పల దొరలుచు( + దెరలిపడ (గ 

శే॥ పాప కడియముల్ ముంగేల: + బరిఢవిల్ల (౧ బులుల దండ లష్టాపద + ముల మినుకులు 

సింహముల కుండలమ్ములు * చెల(గుచుండ., నడచె లక్ష్ముణు నెదుటికి * బెడిదురాలు, 

శే॥ నిలిచి వలపున నానంద , జలకణంబు, లెట్లి చిన్న కన్నులనుండి + వలువా. 
4 ౯ న + 

జూచె( దద్దంష్షిరికాకాంతి( 4 జొప్పడంగ గాంచె లక్ష్మణుండును దాని +, కాయసుషమ, 

“శే॥ మునుప్ప ముక్కంట(దెగిన శూ * రృణఖగుణము, తోడ( దాటక గుణమును + కూడిసట్టి 

యిీచెడిపె దుష్టరాక్షస 6 బృందమందు, తిరుగునొక కరాళికయని + తెలిసె నతడు, 

ఈ॥ వీరలు పాపవ ర్రనలు + వీజి(డులున్ బలుపాటు స్వెరిణుల్ 

కారణమొండె మాకడకు( + (గచ్చ వచ్చుటకంచు లక్ష్మణుం 

డారసి ఘోరకాననము + నందు నిసిం జనుదెంచి కేల? నీ 

వేరి పడంతివౌదు వచి + యింపుమ వై ళమ యన్నవెంబడిన్, 

తే॥ బిడెము లేనిది చలియించు 4 నెడ(దగలది, యగు నయోముఖి యిటను + నాసతోడ( 
జాలకాలంబు నీయొద్ద 4 జనవులేని, దానన నను కాంచితి( + దమి వహించి. 

ఈ॥ సుందరావీరా! మొన్నెవ, రుం దా(కని నాసఖీత్వ + రుక్మము నీకుం 

జెంద(గ( జేసితి సుఖముల, నొందుము తొల(గింపు మకుని', యాగాత్యంబుల్. 

ఈ॥ ఉపశమమున .రక్క_సి యిటు, లుపకంఠమునన్ వచింప 4 నుడుకుచు( గినుకన్ 

జపలిని? యి(కొనిట నిలిచిన(, గృపమాలిన నా. రములు + గీటడ౦చు నినున్. 

క॥ తొల(గుమ యనిలక్ష్మణు(డన, నలుగక రాకాసి యను న, నంగ సుభగ। జో 

తలు సేసెవ నా; ప్రాణం, బుల నిలుపుము చెడుగులేదు + పుణ్యమె గలుగున్ . 
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కణ అభయం బిచ్చితి ననుచో, రభసంబున గంగ పుష్క + రమె తెచ్చెడ నో 

యిభజిద్వి[క్రమ।ః నిన్నును, నభమున గొనిపోదు తలపు + నం గొనునెడకున్. 

క॥ అనుపలుకుల మన్నింపక, కనలున సౌమిత్రి నీదు + కర్తంబులతో 

డను నాసిక తెగం గోయక, మునుపే, తొల(గుట శుభంబు 4 పొమ్మున నదియన్. 

కః నేవీనిం గొని నాగుహ, లో వై చిన పిదప నాకు + లొంగును సౌఖ్యం 

బావహిల ననుచు( చలయుచు(, (దోవ విడిచి యొక్క. (కేవ + తొలంగుచు విలిజెన్ 

కణ మొదటన్ మోహనమం(త్రము, కొదుకుచు లక్ష్మణుని వారు 4 కొని గగనమునం 

'డెదగందు తోడ. జను తో, యద మన( బఅచెన్ మనోజు + నంగదవలనన్. 

చ॥ కరత్తలమందు పెట్టుకొని + కన్నుల నద్దుచు జొమ్ము చేర్పంగా 
సొరగు తొలంగి లక్ష్మణు(డు + జోటిక మూంపున నిల్వ. నబ్ది చుం 

దర మటు లుండె నిందు మద 4 దంతిని పోలుచు. గుంత హస్తుండౌ 

హరసుతు(డెక్కు కేకివలె + నయ్యెను రక్కసి లేమ యయ్యెడన్. 

తే॥ దాని కేలను తొమ్మున( + దలను మెడను, నిలిచి సౌమిత్రి గజ చర్మ , కలితు. డభవుం 
డైన లయకాల రుదు మ + హానటేళు, కొమరు విలసిల్లే జంకును * కొంకులేక. 

లక్మణుండు రామికి. జింతిలి రాముండు వెదక(బోవుట 

“జ అటులు దైత్యకాంత + యనుజుని గొనిపోవ, నిచట విరహ బాధ + నెనయు చున్న 

యిన కులుండు నీరు 4 కొని .కేర(టోయిన, తమ్ము( గుజి రామి * ద త తీంచె. 
రు గ + 

శాక నీరంబుల్ లభియింపవో? తెరువునన్ + విఘ్నంబు లేపారెనో? 

నారామామణ్ గొన్న వార లెదురై 4+ నారో? దురందియ్యెనో? 
క్రూరాత్క్ముండగు పం క్రి కంఠు( డితనిం + గొంపోయెనో? యేమొకో? 
మేరన్ మీజ(డు- వేగవచ్చు నత డ 4 మ్మేధావి రాండేలొకో?. 

శా॥ నాజీవంబును పోలు లక్ష్మణుని వి, జ్ఞాన ప్రజో ధంబులన్ 

రాజద్రీతి గణింపకే జనకజన్ + రామామణిన్ మానమున్ 

దేజఃకాంతులు కోలుపోయి వనటన్ 4 దీల్చాటు నొందంగ.6 దా 

నోజం గాన(గలేక ప్రాణములనే 4 యు జే ౦ప(గా(6 బూనెనో?. 

శ్రా దట్టంబయ్యె. దమంబు దగ్గజి పదా + ర్థంబ్నల్ గనన్రావు నే 

'నెట్ట్ చీకటి నెందు రోయుదు మన + 'స్పే పుండుగా బాధ యా, 

కెన్ దో (ప చికేమియున్ జెడితి నా, కాయంబు భారంబుగా( 

దెన్ బీవితమేల నాకు నను జూ, శతా! నీవు లేకుండ(గన్?. 
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చ॥ విడతెగకుండు యుద్దముల 4 నేపున బూనిన నాకు( బ్రాణమై 
యడరిన సీవు( గూడ మటు( + గొ తివె? తమ్ము(డః అన్న: నాయనా! 

విడిచెద? ద్రాణమున్ ధరణి + వీజీ (డినై (దిదుకంగ నేర్తునే? 

క్డు( జెడుగే యొన నర్చితివి * గావున సీపని యొస్పు నేరికిన్?. 

చ॥ తొల(గని డెస్పరంబులను .0 త్రోప్పడు 'సేయ(గ6 జాలు తమ్ముండా। 

త లంగని చింత నామదికీ 4+ దాపము గూర్చితి బాహుశొర్య వి 

లిత మహారివీర। యెద 4 చంపి యిటుల్ నను వీడ నాయమే? 

వెలుపల నింత కాల దిటు + వీడి వసించుట నీకు నొప్పునే?. ' 
3€ర్వ 

చ॥ ననుగను తల్లితండ్రులను + నర్మిలి సీతను వీడి జీవినై 

చనుటయు నిన్ను పాయ మది 4 చాలమిచే( గద? జానకీ వియో 

గ నిధృత తాప కర్శితుని + గ్రమ్మల నీవును వీడి నిన్ను రో 

యను పని గూర్చి రెండవ మ, హో ర్రీని నాక్ట సంఘటించి తే, 

ఉ॥ తమ్ము(డ నీవు క్రుమ్మరిలు + దారి వచించెడు వారు లేరు న 

న్నిమ్ముగ( జేరవేని త్యజి** యించెద జీవము నిక్కు_.వంబు న 

న్నమ్మిన సీతయుం జెడును 4 నాకము దప్పును తండ్రి కింక6 ఐ 

ట్రమ్మున నెల్ల రీల్లుదురు 4 డబ్బ యింతకు( గూర్చు, బోలునే? 

శా॥ మాంధా[త్రాది మహిశ వంశమున సా + (మాజ్యంబు గైకోక స 

ద్బంధు (పేమను వీడి వచ్చు ననుని + ర్చంధంబుతో నెల్ల స 

దృంధుల్ వల్టనసర్వసౌఖ్యముల మః తె తై్మంకర్య సంసిద్దికై 

సంధర్షి ంచు (ప్రియాను జన్మః యిట నీ + చక్కిన్ విడంబాడియె?. 

శే॥ అనుచు లేచును ధర(బడు + నలయుసొలయు, మలయుందెలియును మెజు పెన + మెలయకుండు 

నిట్టి చీకటు లలమెనిం, కెట్లు లనును, నడచు( విలుచును బమ్మెర + నడలుబడలు 

తే॥ సీతతోడ నాప్రాణంబు 4 చెలగి కావ, నిద్రసైతము వీడిన + నిశ్చలుండు 
రామికిం గత మేమి? భా + రమగు పాప, కర్మి కొతని(గను నోము + గలదె? యనును. 

'తే॥ ధర్మమనునది జగమున. + దనరునేని, మాజు జన్మంబునందు స + మ్మాన్యుండగుచు 
నన్నయగు( గాక యత (డు నా । కనుచు(గ త్తి, దూసిప్రాణముల్ పోకార్ప( +౪ దొడ(గునంత 

శే మాయనుండి మేల్కొన్నల + కణు(డుదాని, ముక్కుగోయ6గ నొచ్చిన + మొజకుటసుర 

వైచె( బెడబొబ్బ యదివిని , పద్మనయను + డక్కజంపాటుతో( దమ్ము + నిక్కువరసె 

శే గులకజాల యడవియందు * గూడిచె చైత్య, సమితి లక్మణుతో నని 4 సలుపుచుండె 

నాడు ముక్కుపోయినచుప్ప 4 నాతియేమొ, చే(డుపేరెలుంగున( గూసె +. నిక్క.మనుచు 
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॥ నీలాబ్ద నిభు(డు జ్వాలా, మాలాభీలంబుగలుగు + మార్గణమును శెం 

గేలం" గీలింప( దమో, జాలంబులు తొలగి పగలు + చందం బియ్యెన్ . 

॥ కొండలు నల(గ(గ (మాకులు, తుండములుగ విజుగ ధరణి + తొడి*బడ వాతో 

ద్రండ గతి నడచె దిశలును, దండ ధరుండు నడల వడిగం + దమ్యుని దెసకున్. 

1 విలయకాల కాల 4 జలధి భూసలి మింద, డెరలివచ్చు కరణి + నరవరుండ 
చై 

సరగ రాయగ(జూచి ఈ సౌము (త్రి కషంబు, వలదు వలదటంచు. + బలుకరించె. 
వం 

॥ మీకృపచే మీభృత్యు (డు, మీకడ కేతెంచె ననుచు + మిక్కి. లిభ కిన్ 

బై కొని (మొక్కుచుం గన(బడె, పోకాడిన చూడి. మరల + బొందు పగిదిగాన్ . 

1 కన్నీరు దొరంగ నిల్చిన, యన్నయా( దనలే6గ వెదకి + యలయుచు, జే(పుం 

గొన్న పసి కరణి లక్ష్ముణు, పెనొడలిం దడవి తడవని 4 విరవిర మానెన్. 

చ॥ పలుమటు దిహము న్నిషిరి , బాఢముగా (౫ బరిష్వజించి య 

(శుల ననుజన్యు మైరజము + చొక్క మగా దొల(గించి తమ్ముండా। 

తొల(గితి వంచు "నంత యును + దుఃఖము నొందితి నింత సేపు కా 

నల నిటు రేయి తామసిల + నామన మెట్లగునయ్య నాయనా: 

ఉ॥ కూరినదేమి తెల్పుమన. * గచూరిమినన్నకు( దమ్ము డయ్యెడన్ 

దారిగ( దెల్ప రాఘవుండు + తాపము మోదమునంది యిట్లనున్ 
దోరపు జన్మకార (బడి 4 దుఃఖములం గణియింప(టోబునేః 

వారిధి(బడ్డ వా(డలల 4 పాటునకుం జడియంగ6బోలునే?. 

శ్రే మూ(డు జగము లొక్కు_మ్మడి + మున్మురించి, చె చెనకినను లెక్క సేయక శి చీల్చివై తు 

నొక్క(డవు సీవు నాయొద్ద + నుందు వేని, చాలు; వేణు రక్షపమునా 4 కేల ఇపుమ? 

క్ష పోయెడి వెల్లను పోనీ ,కవేయాపదలై. న వచ్చి * విరియ పిరియ నీ 

నాయయ్యాః “సీవున్నం, బాయునుగా + కొడరి నన్ను + పణుపంగలవే? 

క॥ రాకాసిముక్కుగోసితి, నీకడకున్ మగిడితినని + నిగదించితి వా 

సో(కును చంపపు గద కరు, ణాకరః యను రాఘవునకు + నత. డిట్రనియెన్. 

కః॥ చను కట్టుతో డ+ జనుగవ, దొనయుం బలె నున్నముక్కు * ద దొడ్ల మొరిబలన్ 

జెనసెడు "చెవుల నసింగొని, తునుకు(గ నేడ్చినది యనుచు( ౪ దుది నవ్వుటయు ౯. 

క మను వంశ సంభవా! కిను, కను సిను వెన్నంటు 3 నసుర6+ గనలి పయిం (దె 

కొనకి దయ తలణి విడిచితె, యని రాము(డు తమ్మునలమి * యశులు రాల్చెన్ 

క్ష1 అంగదలు తొలంగ వారలు, గంగాఢరు వరుణు6 దలచి + కిట్టియ. బుడమిన్ 

రంగార( దొలిచి యంత, ర్లంగం గొని తాగి యచట( 4 గడిపిరి రేయిన్. 
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క॥ అడవుల! జివుళులు పూవులు, తొడరికంగా లమ్మిణుండు వి, ద్రుచు మృదు శయ్యం. 

దడి రామవిభు౦డు తమ్ముం, డడుగుల నొ తంగ రాత్రి + యట శయనించెకా. 

క॥ జానకిచెజ వడు పిమ్మట, మానము వేదించుచుండ + మల(గి యొక ఫలం 

దేని భుజింపని రాఘవు(, డానిక ని[వైంప కలగి + యలయుచు నూర్చున్, 

క॥ కన్న పెనుకాన జానకి, కన్నులకుం గట్టినట్లు గానం బడుటల్ 

మన్నీ(డు మజవమినొ? లే, కున్నన్ రాక్షస. ల మాయ * యో? తెరియమగా! 

క॥జనకజ చెంతం దో (ప(గ(, దనుకుచు బయలలమి లజ( + దలరును నన్నీ 

వనిరామణి డాయును మళీ, వెనుదీయును తనదు నడుము + విధమున మటు (గున్ 

క॥ జానౌ వదనాంబుజమున(, దేనియ( గల దొండపండు + తీరగు నధరం 

బానితి నిప్పుడు కనులం, బూనిక € దెజవంగ డాంగు6 + బో! నిదిక లయో? 

తే॥ తల(పుకంటెను పంచభూ + తములకంటె, బెద్దదగు దుఃఖ మీరాత్రి * పీడ సే 

చలువ తావియు నలుపును 4 వెలయు కురులు, గలుగు కలికి కన్నులకంటె + మనమెలేయి 

చ॥ జలకణ కీర్ణకారక వి 6 సార విరాజిత వారిరాళిపై 

నలమి విధుండు పుట్టి బడ + బాగ్ని కరార్చుల( జిమ్ముచుండ నూ. 

ష్మలత భజించి యాకసము 4 మె సకలందును బొబ్బ లెక్కె_ని 

-ట్లలముగ నన్న తీరున గ + డల్కొనె. జుక్కలు మిక్కుటంబుగన్ ' 

'శే॥ పలువిధంబుల నీరీతి. + బలవరించి, కార్మ్యుమొంది రాముడు మది( 4 గల(త (జెంద 6 

గాంచిలోక్ష బంధు(డు .కనీ + కరముతోడ, వెలు(గు తగించి కొనె నన + మొలచ్చివచ్చె 
( 

a 

10 కబంధ పటలము (56). 

శే ఉర్వికంచెను మిక్కిలి 4 యోర్చుతోడి, క్రొ తడితనంబు గల సీత 4+ కొటకు వెదక 

దితులును పలవించిన + పగిది. గూయు, వేకువను రాఘవులు లేచి 4 వెడలినారు 

తే॥ చాలాదూరంబు రామల + క్కణులు నడచి, త మ్మినెచ్చెలి గగన మ 4 ధ్యంబు చేర 

జేతులను చాణి ప్రాణుల 4 జేర్చిమింగి, (బ్రతుకుచుండు కబంధుని , వనము చొర(గ 

శే॥ ఆపిపీలికానేకప 4 మైన జీవ, వితతి పరుగె త్తి యలసెను + బెదరుచూపు = 

లొలయ జంకచు నుండెను 4 వలను దగులు, . కొన్నరీతిని విలవిల + కొనుచునుండె. 

ష్ ప్రజల కులాచార 4 పద్దతుల్ నెలకొల్చ, లేనివాండును కావ 4 లేనివా(డు 

బలహీను(డగు నొక + “ప్రభు దేశమున జన, ప్రతతికై వడి భయ + పడెడు నవియు 
చెడరునవియు గుంపు +, చేరునవియు( బట, చునవియు విభ్రాంతి + నెనయునవియు 
పర్వత క్రియ దొర్లి + వచ్చెడు భూజముల్, పెల్లగిల్లిన యేటి + వెల్లువలును 
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శ్రే తిరిగి పడు మేఘములు పొంగి 4  పొరలువార్డి, గాగ గాలు సేతులు. “పెరు + గంగంజా(చి 

సకల జీవుల. గుప్పగా + జవిరి నోట, వె 'చికొను కబంధునిచేత ( ‘ బట్టువడిరి. 

చ॥ జనకజ కారణంబున ని * జంబుగ రక్కసిదండు వచ్చి చు 

ట్రినదని రామలక్ష్మణులు + డెందములం దలపోయుచుండ.గా( 
జన(జన( జక్రవాళమను 4 శైలము డాయుచు( జుట్టుచుండె నా 

జను బహుభు క్కబంధు కర 4 సాలములో (బడి చిక్కిరయ్యెడన్ 

తే॥ జానకిని దుఃఖమున ముంచు + డానవేంద్రు, నగర మీయెల్లలోనిది + నవయంజేయు 

మన మనోదుఃఖ మీనా(డె + దుర్తిగుననుచు, నన్నవల్క(గ లక్ష్కుణు( * డనియె నిట్లు 

శ్రే॥ దనుజ వై న్యమేయైెన( జిం + దముల తుముల, రవము దుందుభి పటహాది + రావములును 

గలుగ వియ్యెడ( గావున , దలంచి చూడ, నేదియోయిది వేజని , యెంచువాండ 

తే పాలసం[ద్ర౦బు' జిలుకంగ + చాలుపడిన, వానుకియొ? లేక మణీయొక 4 పన్నగంవొ? 

తలయు(దో కయు వట్రువ + గలుగ ద్రిప్పి, దొరకు వానిమింగెడు చొప్పు + చో యనాకు 

ఆ॥ తమ్ము(డనిన పలుకు * తగియున్నదని రామ, ధరణివిభు(డు మదిని *, తలంచునంత 

మూ(డు యోజనములు 4+ ముందబి( జని కొండ, పగిదినున్న యాక * బంధు, జేరి, 

న్ ఇద్దణు సూర్యుల *, నెక పర్వతమున. బూడ్చి పెట్టిన యట్లు + పొలుచు కనులు 

కడుపు మధ్యను నోరు 4 కడలిగా( బండ్ల సం, దులు యోజనాయతి యలయుచుండ 

దనుజులు సురలబ్ది! * దంచ్చుచో జాంగిన, యహిరాజు( బోలిన , హా నయాగము 

కొలిమి తి త్తినిపోలె + జ్వలన ధూమంబుల(, జెదర(జిమ్మెడు ముక్కు. + జెకమలొప్ప 

శే॥ బాడబ జ్వాలవంటి జి 4 హ్యయును చేతు, లనెడురాహున కడలి న, లని ని మహీ(ధ 

గుహనుచేరిన చంద్రము శి (గొచ్చి రండు, గాంగంజీల్చినట్లగు దంష్టి9 + కలును మెజయ. 

సీ॥ పంచ భూతములును + సంచపాతకములు. కూడి రూపొందిన + కొమరు మేను 

కనులను రవిచందు 4 లనుమైంగ వచ్చి ప ప, క్ష్మలములన్ పాముల. + గాంచి రాహు _ 

కేతు లాపనిమాని 4 (కేవల నలరారు, గుహల నిద్రిలి రన( *, గొఅలు చెవులు 

కల్లసాక్యమువల్కు * కజకరు లొందెడు, ఘన రౌరవముం బోలు + గడుకడుప్ప 

'క్రే॥ కాల నూసన్న మగు ప్రాణి + గణముంబట్టి, సడవ వంటి చేతులజౌరి + కడుపునందు 
వెచు కొనుటలో యమునింటి + వాకిలివలె, నున్న కడుపెద్ద నోటితో + నొప్పువా(డు.. 
చా 

శ్రే వారిడింబలె ఘోషించు + వాడు హాల, హూలమువంటి నల్లని మేను * గలుగువాండు 

చక్రమున. దలదెగి పడ * డగు కాల, నేమివలె( బెనుమొండెంబు + నెగడువా (డు. 

శే॥ గంతమున శిఖరంబును + పవను(డగుర( వెవ( దలలేని మేరువు ? వంటిమేను 

గలుగువాని( గబంధుని 4 గాంచినారు, రామలక్ష్మణు లిర్వు ర; (బింబుతోడ. 
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మ॥ చతురంథోధి పరీత మైన జగతీ + చక్రంబు సర్వాంబు సం 

గత మై తూటి(గ( దగ్గ నోరుగని యీ + కొ భృద్దుహాద్వార ము 

ద్దత “రతః పురసాల మార్గమగు స స, త్యంబంచు సీ పీ కేకు. డు 

దృతినుండం గని లక్షుణుండు కడు సం + దేహంబుతో( గాంచుచున్. 

ఉ॥ కూర కరాళ భూతమిది + ఘోరకరంబుల, కబ్బు బీవులకా 

వారి కుదించి నోట(ఐడ % వె చెడు స సివి డీని చేతులం 

దారితి మింక (6 దప్పుకొను + + దారి గనంబడద న్న్న! చేయ. గా 

గారియ మేదియున్న దన(+గా రఘువర్యు(డు పల్కు. దమ్ముతోన్. 

చ॥ కుతలము నుద్దరించు వర + ఘోణిని పోలిన లక్ష్మణా! వెసన్ 

గతుక (గ జూచె భూతము; జ + గంబున దీనికి నిల్వ( దానమున్ 

వెతకిన లేదు దొడ దిది + పృథ్వి సమస్తము చుట్టివచ్చు దీ 
ర్రతమ కరంబు లొప్పినది + కొంగల దెయ్యది యింక 6 దమ్ము(డాః 

తః దరణిజారం గోల్పోయిళి( +, దండ్రిపోయె, నింద మో చితి బ్రతుకరిగ + నేర నేను 

దీని నోటను పడియెద! + దృ ప్రితోడ, నీవు తప్పించు కొనిపొమ్ము + నియత చరిత! 

al తల్లులు చింత మై, దలర. + దమ్ములు వంతలనొంద వృద్దులున్ 

దల్లడమంద లోకములు , తప్పక దెప్పెడు జీవిశంబు నే 

నొల్లను సీత రాక్షసుని + యొద్ద ద్యజించితి నంచు భూమిభృ 
త్తలజుందై న యాజనక + ధారజీనాథు మొగందు( గాంతునే?. 

క॥ సీతను కొవ(గ( జాలని, భూతలపతి లక్షుణుండు 4 పొలుపుగ( గావన్ 

(వ్రీతిం (బ్రతికెడు వాండన, నాతరమా యసువు నిలుస * నయగుణ వర్యాః. 

ఉ॥ బమ్మెర రాము:డీ కరణి 4 బల్కు. (గ దమ్ము (డు కాంచి యిట్లనున్ 

నెమ్మని మీకు దానుడయి , నే.జను డెంచిన పీమ్మటం గదా 

యిమ్ములు దప్పుచున్న యవి యే మరణింపక తప్పునేని వ్య 

ర్హమ్మగు(గాక యూడెము కృ*తార్హత నొందునె యెన్నిభంగులన్ ?. 

కబంధుచే జిక్కి_నరాయునకు లక్షణుయ ధిర్యవాక్కులు పలుకుట 

ఉ॥ వచ్చిన యాపదన్ గెలుచు + వారలె శూరులు యుద్ధభూమిలో ( 
జచ్చెడు వారి. జంపుటలు + సాహసకార్యము కాదు చూడ(గా 

నచ్చుగ( దల్రిదండ్రులకు నన్న లకున్ సిలుగొందు వేళ. దా. 

జచ్చిన6(గాదె మున్ను తన + జన్మము సార్థకమౌ ధరాస్థలిన్ . 

మ॥ తరళాశిన్ జనకాత్మజన్ గొని మహో 4 దారుండు రాముండు డె 

ప్పరమౌ కొనల నుండంగా నిదురయులా ; వరించి రక్షించె న 
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.ప్పర మోదారు(డు లక్ష్మణుం డనినయా + భవ్యాత్ములే వీడు ము 
ష్కరు. డన్నన్ వడినెన్ ద్యజించె ననిప + ల్కన్ పై (పంగా నేర్తునే? 

మ॥ భవదీయా [గగజు నాజ్జకున్ వళు।డవై +, భద్రంబులం గూర్చు సీ 

కవు దుఃఖంబుల లెక్క- వెట్టకుము నీ 4 ప్రాణంబులన్ జానకీ 

ధవుక్రై వీడ (గ గూడునేని యది మో + దంబార. గావింపు మం 

చవధానంబుగ( బల్కు త ల్రిపలుకుల్ , + వ్యర్థంబు గావింతునే?. 

మ॥ నను గన్నట్లి సుమిత్ర యేనును భవ 4 న్మాతన్ నినున్ గొల్బుచో 

జనమున్ మెచ్చుచు సంసుతింప(గ మన + స్సంబంధముల్ మార్చులకా 

గొన కటైన్ని విధాల కష్టములు మా+కుం గల్లినన్ మీకు నై 

తృణ కల్చంబుగ( (బ్రాణముల్ విడుతు ము +ర్విం గీరి సంలబ్బి కై 

మ॥ ధర నామ్నాయములున్ నురేశ్వరులు నం + తంబొందినన్ నాశమున్ 

బొరయంటోవని నీవు, దంతి నిచయం + బుం దిన్బు నీ కానలో 

గురువు ల్వాజెడు భూత మొండు బలముం ' (గుంగించి హాంసింప (గా 

నబుటల్ నమ్మ(గ(బోలునే? విను జనుల్ 4 హోస్యంబు గావింపరే? 

తే॥ సీత విడిపించి కీర్తిని + చెందలేక , బవరముం జేయ(జాలక + భయము నొంది 

(ప్రాణముల( బాసెనని లోకు + లందురేని, దాని కంటె నపఖ్యాతి + ధరణి( గలదె? 

తే॥ లోకనాయకః యిది లెక్క + లోని దగునె,? మనల లాగు నీచేతుల( + దునుకలుగను 
ఖండనం బొనరించెడ( 4 గాంచు మిప్పు, డనుచు ననుజుండు ముందున * కరుగునంత 

తే॥ తమ్ము దా(టి ముందునకేగె + దాశరథియు, నతని వారించి సౌమిత్రి , యరిగెమున్ను 
అన్యు లెన్వరు లేరు వా దాట దీర్చ, ననుచు( గనిన సుకలు చింత + నందినారు. 

చ॥ ఒక మొగ మందు కన్నుదుగ + యొప్పున నిర్వురు డాయునంత నే 
మెక మెక పాటుతో6 గినుక + మీజీ కబంధుడు యుద్ద దీర 

యకులగు మీర లెవ్వరన 4 నల్కుయు. జింతయు( గల్లి జెప్ప వౌ 

ల్పక నిలుచున్న వారింగని + లత్యము చేయర యంచు నాత,డున్_ 

ఉ॥-రోష రుహాగ్నిచే నొడలి * రోమము లెల్లను మా(డుచుండ వి 
ద్వేషము వెంచి వా(డు కసి + దీఅ గసించి మెసంగువా.డ భూ 

రీషణతోడ నంచు (గ్రహి 6 యింప(గ వాని భుజంబులన్ మహో 

భీషణ ఖడ్గ ధారలను + పీ(చ మడంగ(గ ద్రుంచి రొక్కటన్. 

శే॥ కేలు తెగి యొడలున నిరు 4 (కేవలందు, చిల్లు చిజ్తున ర కంబు + చిమ్ముచుండ 

పొడవు వెదుళులు తెగిపడ6 + బొలుపు చెడిన పర్వతంబుచందమునంగ + ఐంధు(డుండె 
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కబంధు(డు శాప ముక్తు(డ2 రాముని వినుతించుట 

మ॥ తన హా సంబును రాము డంటు కతనన్ + దత్పూర్వి శాపంబుతో. 

ఘన పాపంబులు దీలీపోవ దనువన్ 4 గంధర్వ వర్యుండు తొం 

టి నిజాకారము దాల్చి పక్షీవలె మిం + టిం జేరి శ్రీరామ ల 

త్మణులం గాంచి భయంబు భ్రక్ర్యు మదిన్ + సంధిల: గేల్మోడ్చుచున్ 

శా॥ పుణ్యార్యుందు గడించి యత ధిక స + మోశ్రదంబు డెందంబునన్ 

గణ్యుం డీతొ€ డడామరాధిప్పలకున్ + గష్టింప విజ్ఞాన నె 

పుణ్య (ప్రక్రియ గానవచ్చెడు తపః + పుణ్య స్వరూపంబు లా 

వణ్య వ్యూహ మటంచు భక్తి వినుతిం 4 పం జొచ్చె నుత్సాహియె. 

శా (శ్రీకాంఠా। బహు పాప సంచయముచే( 4 జింతించుచున్నట్టి నా 

యీ కాలుష్యముతోడ శాపమును పో + యె న్నిన్ను గన్నంతనే 

లోకేశుండవు ధర్మసాక్షీ విరజా + లం జాలు నీరూవమే 

లా కైకొంటివి మమ్ము జో(టులకు * నె + ల్లం దెల్పంగానేకదాః. 

ఉ॥ మూలములేని నీవు జగ 4+ మున్ దగవూన(గం జేయ వేయు వే 

సాల నెటుంగ నెవ్వనికి థి శక్యము? నీద్దగు లీలలెన్న నేం 

జాలుదు నయ్యః సీవు వట + సాలమొ? వ త్త్ర్రమొ? యందు పండు సం 

శీలుండవో? ముకుందు (డచొ? (శ్రీదుడవో? తెలియంగం బల్క-వే. 

ఉ॥ కాంచెడు వా(డవున్ దెలియు 4 కాంచనమున్ గను కన్నులుం గనం 

గాంచిన శక్తి వీవ యొడి + కంబున దేనిని తాంకకుందు వీ 

వంచనయేల? యీభువన 4 వర్గము గర్భమునం ధరించి వె 

శించెడు నీవు పూరుషు(డొ? లేమవా? రెండునుగావా? కెల్పవే. 

ఉ॥ ఈవ విరించియున్ హరు(డ + వీవ జగంబులు నీవ వస్తుపుల్ 
నీవ [శుకుల్ తదర్హమును + నీవ యనంతు(డ వీవ సర్వరూ 
పావలి కావలన్ వెలుంగు + నాదిమ త _త్వమునీవ*సర్వము 

స్నీవ యటన్న తక్కు_(గల + నిర్ణరు లల్కా వహింపనేర్తురే?. 

చ॥ ఎనిమిది దిక్కులే బిగి వః హించిన గోడలు గాంగ లోకముల్ 
పెనుగదులై రహించు ఘన 4 'వేశ్ళమునందున మూండు (తోవలం 
బనుపడు చోట. నిచ్చ విరి + వాజని సారస కర్తి కాంతరం 
బున వసియించు జ్యోతిమయ *మూ ర్తివి నిన్ను (గంగ శక్యమే? 

ఉగ ఎల్ల యెజుంగ లేని దెస థి లెన్మిది లోపలనున్న భూమి వై 
మొల్ల ముగా దివౌకసులు + మోదము నంద నొనర్చు వేల్ములం 
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'దెల హవిస్సు సీవ భుజి + యింతువు దివ్యులకి త్తు రెండు నీ 

యులసితం౮పు వేడ్కలని + యులమునం గనువార లెవ్వరో?. 
య ౧ 

ఉ॥ ఓయి సనాతనాః జలధి + యుబ్బుచు( దగ్గుచు నుండునట్లు త 

(త్రాయిక బుద్బుద ప్రకర + భంగి జగంబులు పుట్టి పొల్చుచున్ 

సనీయుదరంబునం దడ,;గు ౪ నీదగు లీల లెబుంగలేము నీ 

మాయను దాటి నిన్నుగన + మాటలొకో యది మమ్ము.టోంట్రకున్? 

ఉ॥ నీదగు లీలలం దెలియ + 'నిర్ణర వర్యులు నేర్చినారలో? 

వేదము లట్లు పల్కి_నవొ? + విప్పుగ మే మెజు(గంగలేము (ది 

హ్మాదులు వొంద.గా నరిడి + యైన మహోదయ మొందినా(డ నా 

మాదిరి భాగ్యమెవ్వరు స + మంచిత రీతి భజింప రెయ్యెడన్. 

చ॥ సిలుగుల కాలవా లముగ: + జికి.స జన్మ పరంపరల్ తెగం 

దొల(చితి దుషదేహమును + దోర్చితి సుందర దేహమిచ్చి బు 

ద్రి లవము గూర్చి మోద జల + ధిన్ మునింగించితి ' మోహ దుఃఖముల్ 

తొలంగిన వెట్టి సత) ్రాలతులు 4. తూకొని చేసితి నిట్టి సిద్దిక్రై 7. 

ఉ॥ అంతయు నీ యపార కరు * ణాకర తత్వము; గాంచి పొందితిం 

జింతలు దక్కినాండ' నని + చింతన సేయుచు వీరి పుట్టువుల్ 

సుంత వచించినన్ సుదున + సుల్ తలపోసిన వెంట కగు యో 

“ చింతు6. గదా యటంచు( బస్ + చెంగటి లే(గ విధాన నిల్వ (గన్. 

Gi (శ్రీ రఘురామచంద్రము డు, చిత్తము రంజిల(గాంచి లక్షణా? 

తారజనీచరత్వమును + తక్కిమహో జ్వల దేహమంది పెం 
పార,గ నిల్చినాండితని , నారసికే యన లక్మణాఖ్యు-డున్ 

గారవ మార. గాంచి యడు 4 గ౯ దను విట్లన బలె. దారికిన్. 

కబంధుండు కర్రవ్యము తెలుపుట 
నువను పేరి గం + ధర్వుండ వర తపో, బలమున( గామ రూ 4+ పంబు వడసి 

ముక్కు రక్కసిరూపు + నొంది వేడుకస్తూల, కేకుడన్ మునింజేరి ౪ కేగినంత 

తండీ రూపె నీ 4 కగుంగాక యనవే(డి, శాపమోకము తీరు , చక్క-నె (తిగి 

ఏ౦ ద్రునితో 6 టోరి 4 దొట్టరా లని గొంటి, మీహ_స్తములు దాక *" మేలుగంటి 

గకరక్షణ వినుత సు * ల్లోకులీరు, మిమ్ముపొడగంటి సుఖముల 4 మీబుచుంటి( 

ండ్రులకు ( దండ్రులగుమిమ్ము + + ధాత్రింగాదు, వారులేరై న నాకూర్చు 4 వల్యు వనుకు , 
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శః తరోణిలేని వారికి సము + :దంబు దా(ట, నరిదియగు పగిదిని సీత ౪ నరయు కొజకు 

దోడులేనట్లి మీకు శ + [త్రువులగెలువ, దుష్కరం బగు. గావున. + దోడుగొను(డు, 

ఉ॥ లోపము లేని మీస్టితిని + లో(కుప యంచు వచింప( జాల మీ 

చాప శరంబులే గేలువ( + బాలు జగ త్రరియ, మైన లోక సం 

కాపము గూర్చు వేళ నగ 4 ధన్వి "వసం బ్రమథాళి(6 గూడియే 

యెపు వహించు. గాది యటు * లే యిపు డీరును కొందు జాసటన్ 

చ॥ కుజనుల మెత్తి) గొన్న దమ +కుం గడగండు లభించు ట(బ్రమే? 

సుజనుల గూడువారలకు + శోభనముల్ పృరణించుచుండు 

దిలి తల్లినిపోలె( గాంచు చా 

న 

ర్యాజముగ జీవరాసులను + గా 

రజమున మిమ్ము గాంచు రహి + రాజిలు నాశబరిం గనుండొగిన్ 

ఉ॥ ఆవల సూర్యపుత్తు9 (డు మ +4 హాగుణశాలి' కపీంద్రు'డె న సు 

(గీవుని బుశ్యమూకమున + కీరజలంబుల. బోలె గూడి మీ 

దేవిని గాంచు యత్నమును + కేర్చుట మేలని పల్కి(మొకీ్మ సు 

(శ్రీ విలసిల్ల వీడుకొని + చెచ్చెర నేగె వియత్చథంబునన్ 

శే॥ దనువు పల్కిన మార్గాన, + జనుచువారు,ః శై లకాననముల దాటి * సంజవేళ 

రెండు మాతంగములు చేరు + క్రియ మతంగ, మౌని 'యాశ్రమసలికి స + మృతిని చని 
ఖు 

11. శబరీ మోక్షణ పటలము (7) 

ఉ॥ కోరిన వారి కోరికల. * గొంచక యిచ్చెడు కల్పశాఖులన్ 

తీరున నందటుం గొన(గ( + దియ్యని పండ్లను తావి పూపులన్ 

మీల్ యొసంగు నాశ్రమము + మేదిని వా వారల స్వర భూమియన్ 

సౌరున ధర్మయుక్షు లకు * సమ్మద మోక్షమనంగ నొప్పు(గన్. 

చ॥ కని ముదమంది రాఘవుడు + కల్లు పథిశమమెల్లం ద్రోచి నె 
a) 

మ్మనమున'. దన్ను తాం దల(చి ౪ మాన్యతపం బొ నరించుచున్న వృ 

ద్దను సబరిన్ సమంచిత ము 4 దంబున. గాంచి మహాత్మురాల: యో 

జనని! యనామయంబె? యన + సంభ్రమ హరము లుల సిల (గన్ 
ల ౧ ౧ 

ఉ॥ రామ! రమాభిరామ! జయ + రామ; అుభావహనామ! సద్దుణ 

సోమః! యవిద్య మాసె మన + సుం.దవసుం బరిసక్వమందె నా 

బాము కృతార్హనుయ్యెను కృ + పామయః నీవిట కేగుదేర(గా 
నీముఖ పంకజంబు గని 4 నే-దనువందు ఫలంబు గాంచిరిన్, 
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ఉ॥ ఆశకలి గొంటివయ్య నడ + యాడి |శమంబు వహించితయ్య నే 

.సీకొని నీకుగా ఫలము + లేజీచి యుంచితి నానుమయ్య నీ 

యా (కలి దీ లోకములు + హర్గము నందవె యంచు మున్నుగా 

మేకొని పండ్ల (ద్రుంచి చవి ౪ మీక్కిలు వానినొసంగె (బ్రా(తిమై. 

ఉ॥ ఆతడు (ప్రేమమై, గొని ఫ 4 లావళి నానుచునుండ నింద్రు(డున్ 

ధాతయు శంభు(డున్ సురలు + తత్పరులై చనుదెంచి నీదు వి 

ఖాత తపంబు సత్సలము + గందెడు వేళ, సమీపమయ్య సీ 

తా తరుణీపతిం. దనిపి * తక ప్రాక్ మాయెడ ( జేరమాయనన్, 

al సీవిట కేగుదెంతువని 4 నిర్మల భక్తిని యిన్ని నాళ్లుగా 

భావమునందు నిన్నె బహు + భంగుల సంస్తుతి సేయుచుంటి € (బ్రా 

కావలి నిల్పియుంటి ఫల , మందెను పృుణ్యచయంబు తండ్రి! నే 

డీవహినన్న, వారు జన + యిత్రి।; శుభంబుల నొందుమా వెసన్. 

ఉ॥ నీవలనన [శమం౦బులను 4 నీ (గితి మమ్మరొ! దుఃఖ సంత తుల్ 

(దో వగ గంటి మిందు తలి 4 తోపంగం బుత్తు౦లకున్న యెల్లక్తే 

శావిల పంకముల్ తొల(గ + వా? యని యచ్చట నిల్చిరా నిసిన్. 

చేవిన బుశ్యమూక పద 4 విం దగం జూపె నిషాది ప్రీతిమై. 

ఉ॥ మోక్షము చేరందగ్గ పథ 4+ మున్ ' వివరించెడు, జ్ఞానికై వడిన్ 

శిక్షితరీతి నాశబరి + చెప్పిన పల్కులు శాస్ర్రరీతులన్ 

సుక్షములై నవారు విని , సూటిగ జ్ఞాన సుధం (గ్రహించి ప్ర 

త్యక్షిత త త్వ్వోలై యలరు + నందమునన్ విని,రా రఘుప్రభుల్ 

శే॥ శబరి యవ్యల( దనయోగ + శ క్తివలన. శాశ్వతంబగు ము క్తిక + శాశ్వత ంపు 

తనువు విడువ(గ( గని చోద్య + మనుభవించి, యామె తెలిపిన (త్రోవనే + యరిగినారు. 

శే॥ వనులు కొండలు నదులును + వెనుక( బడ6గ, నడచు జనులెల్ల (6 జేయు స్నా + నంబుకతన. 

బాపమను నగ్ని చలాణి + పాడి కరగి, పరవి నట్లున్న ఫంపను + తటిసినారు, 

అరణ్యకాండఘు సంపూర్ణ ము. 
౯ 

శ్రీరామ చందార్పణమస్తు. 

ఓమ్ తత్ సత్. 



1 పంపాపటల ము. (42) 

మ॥ సుజన ధ్యేయ విధానమె కభదమె + సుజేయవై మూలతో రా షా జ 6... యజమె వ్యక గుణాత్మకంబునయి జా 4+ నోనంద త త్వంబునె 
(తీజగత్కారణ మె చరాచర సుహృ త్పీఠస హాంసంబునె ర 

థి చ గ యజముభ్యారిత జన్మమె వెలయు బ్ర హ్మంబం డ్రు సీత్రావిభున థి య 

మ॥ మకరందంబుల( జిందు తామరలచే , మాన్యంబయై మ త్తదం 
తి కదంబంబులు స్నానమాడందగి, సీ, తిం బోలె లోంతై, సితో 
దక పూరంబయి వార్డినా, మెజుపుల 4 బంబుల్ పురాణింప ద్యో 

(a) 
| ణ కీ 
తకమౌ నంబరమట్లు, పంప వెలసెన్ , దద్జుల్ ప్రశంసింప6ంగన్ 

ఘా 

చ॥ మలిచిన నిద్దపుం బటిక + మాడికి నొప్పెడు స్వచ్చ పుష్కరం. 
బులు తెర లుప్పతిల్ల ( బొలు * పుం గొను వన్నెల తాల మెట్లకుం దలకొని పెక్కు. రంగులను + తాల్చి, దిహు[శుకుండయ్యు. ద త్వముం _త్త్వముథ దెలియని యజ్ఞ మాననము 4 తీరున; గాన (గవచ్చె నయ్యెడ ఇ. 

al ము తెపు( గుప్ప లెల్లెడల( థి బొల్చు తటాకము విద్రుమ (ప్రభో ద్యత్తతి( బోలు పాదరుచి + యందిన హంసనము హంసిమూ(కతో( 
దిత్తము రంజిలం దిరుగు 4 చెన్ను రహించెను బుకనంతతుబ్ 
మొత్తము చుట్టి రా నడుమ. ౪4 బూర్ల శశాంకు(డు (కాలు మిన్నునా౯. 

చ॥ అసమ తవస్వి గాధిసుతు. 4 డబి పరీత మహీతలంబు జీ వ సమితి వేద పారగుల 4 (బ్రహ్మకు మాబుగ సృష్టి సేయ(గా 
నసమున( బూను కాలమున , నంబుధి మాజుగ భువ తోయధిజా 
వెన సృజియించె. నొక్కా యన. + బెంపయి యొప్పెం దటాక్ష మయ్యెడ౭౯ా. 

చః రవి నెదిరించు తేజమునం 4 గ్రాలు ఫణామణు' లొవ్సు పన్నగుల్ తవిలి వసించు లోకమిది , తక్కక చూడుడి యంచు. జూవు లో. తు వజలి యుండియున్ వెలసె *, దోష విహీన విభాసి సత్కవి అట ం న్ అర అలి అర " 
ప్రవరుని కావ్య భావ రస 4 పద్దతి( (ద్రిన్ఫుటమై ప్రపేయమై. 
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చ॥ జల విహగంబులందు పలు 4, చందములన్ విహరించు చీవలా 

వలకును పాజు చస్ఫుట ర + వంబులు సేయుచునుంట సెక్కు భా 
షలు గల పెక్కు దేశముల + జానపదావళి యొక్కపటన 

' లయ 

సలి నొక వీథిలో6 దిరుగు * చాడ్పుువహించె వినోద పద్దతిన్, స్ ప్ 

చ॥ సరసున ర ర్త తామరస 4 షండమునన్వసియించుకైహంస లా 

సరసిజవాసినిన్ ధరణి * జాతను గూర్చి వచింపలేమి ము 

చ్చిరుచును రాము నెమొ్మొగము , చేరిక జూడ(గలేక భిన్నతం 

బొరయుచు వహ్నిలో. బడెచు. + వె నమునం గనుపబటె నయ్యెడన్. 
రు ల 

చ॥ ఎటుకువ నిర్మలంబయిన + యేపున నుండియు" నప్పు డపు దు 

స్తరమగు మాయ గప్పంగ ని + జస్టితి గానక పోవు రీతిం బు 
ష్యారిణీని గల్లు ము త్తెములు 4 గట్టు ననిల్చి పరీక్ష సేయ గా 

మటు (గగుచుండు నందు జల + మధ్యమునం గల నాచు మొక్కలన్. 

ఉ॥ మోదములేని రామ జన. ముఖ్యుడు చూచినచో సతీత్వమున్ 

సాదుగుణంబు రూపమగు + జానకి కన్నుల చుట్టలంచు బెం 

సేద( దలంచి బొష్పుజల + మీడని కన్నుల సీరు గార్చి వి 

చ్చేద మనస్కు-.డౌ ననుచు. + జింతిలి లోన నడంగె వాలుగల్. 

చ॥ వెదురుల నుండి పంక మద + విశ్రుత వారణ' మ స్తకంబులన్' 
జెదరిన ము_క్రెముల్ మణియు( 4 జెన్నగు పెక్కు విమాత్న రత్నముల్ 
మెదలుచు మీ(ద రాజిల గ * మించుచు వచ్చెడు వా(గు వెల్లువల్ 

మదవతు లుల్లసిల్లి చను + మాడ్కి( గనంబడుచుండు నయ్యెడన్ . 

చ మదకరు లుల్లసిల్లి జల 4 మధ్యముచేరి కలంప( బుష్క-రా 

స్పదము భుజంగ పుంగవులు + సల్పిన దర్పక' సంగరరబుచే 

నదవదయె (శ్రమం బతిశ + యంబుగ నొందిన వారకాంత యొ 

పిదమున నుండె; స్వార్ధపర + వీరుల కార్యము లిట్టివే కదా?. 

చః కొదరుచు నింగి రాయు పెను + గొండలనుండి (్రవించు కీనెయున్ 
మద గజ ధారలున్ గుసుమ + మంజరులగ్ (భమరంబు లూడ్సు పె 

ల్రిదపు మధుద్రవంబు నట + లీనముగా జలపాయు లెల్ల రు 

న్మదితులె యౌట నయ్యదొక + మానిని యోష్టసమం బఐనం దగెన్. 

[+ 

ఉ॥ బాసలయందు బంధురత 4+ భాసిలు లక్షణ లక్ష్యుజాలమున్ 

వీస మెటుంగకుండు పెను + వేణి(డు లొక్కటం గూడి వేడ్కమైం 
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గాసటనీసటం బలుకు 4 కై పడి నన్వయ బంధ శూన్య ని. 

ష్క్యాసిత వాన్వినోద ముల * (గాలు విహంగచయంబు లయ్యెడ జా. : 

ఉ॥ [ప్రాణసమంబుగా ( దలంచి + దాళిని కౌగిలి గాంచు హంసక కా 

ద్రాణములన్ గశేబరము 4 పాసిన 'కై వడిం బాయు హంస గీ 

ర్వాణ పదంబునుండి యల + రన్ మును(గం జను వేల్పుబోట్ల శిం 

జాన మృదుస్వనంబు తన 4 జాయ యెలుంగని సం(భమించెడున్ . 

చ॥ పెను గిరులందు నుండి బహు + వేగముగా. [బవహించుచుండు వా 
హినులు సుగంధ వృక్షముల 4 సీడిచి కేచుచు. దెచ్ని నింప ఐ 

తన జను లిమ్ముమె నొరసి 4, దండిగ( బాత్రను నించు గందమ 

న్ననువున నొప్పు వర్షబుతు + వందలి యయ్యమృతాలయాంబుపుల్ . 

ఉ॥ సాంకవగంధి మోవికీని +, సాటి వహించెడు హల్లకంబులం 

బొంకముగా (స్రవించు మధు + వుం దగం (గోలి మదించు నక్రముల్; 

సంకెలలం బలెన్ సొరిది + జన్మ మృతుల్ వహియించు లీల ను 

ల్లంకు లొకళ్లొక ళ్లుగ మి+ల౦గొన మునుచు( దేలుచుండేడున్. 

ఉ॥ ఇంచుగ రామభద్రునకు 4 నిందిర జానకి. దెచ్చి యిచ్చు నే 

ర్పంచిత శక్తి లేమి దమ + కైన తెజంగున మేలు గూర్ప యో 

చించి మరాళముల్ నడక( + జెంగలువల్ కనులన్ (బవాళముల్. 

కాంచన దేహ యోష్టమును 4 కాన(గ( జేయుచు నుండెన త్తజిన్. 

చః తొడవులకాంతి దిక్కులను + దూ[ట/గ నిత్యము దానమాడ సం 

దడి( జనుదెంచు నిర్జర 'మ 4 దావళ యానలు చేతి హంసలన్ 

గడ (గుచు నందియీాయల.. జెలి, క తెలు త తట మందు నిల్చు కె 

వడిని సరస్తటస్థ సుమ 4 వల్లులు హంసలతోడ నొప్పెడున్. 

ఉ॥ మేటి తటాక సీరమున + మీటు ఒక (పతివింబ దృశ్యముల్ 

స్ఫాటిక కాంతులం గులుకు 4 స్వచ్చ జలంబుల నుండు మత్స్యముల్ 

పాటిల( గాంచి ఖీతిలుచు( + బాబుచు దా(గ బకోట రూటముల్ 

సీటుగ( జెట్లకొమ్మలను + నిల్చి విదుల్చుచునుండు తెక్క_లన్. 

ఉ॥ తీరమునం దొకొ కు. దెస ౪ దీరిచి చెక్కిన యట్టులున్న జం 

భారి వినీల రత్న రుచి యంతట( బర్వ నొకొక్క (ప్రక్క. బెం 
పారిన పద్మరాగముల 4; యంచిత కాంతులు ప పర్వ, జక్కావల్ 

నేరక రేవగజ్లు తరు + ణీ కచ యుగ్మము( బోలు నిచ్చలున్. 
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ఉ॥ వాలము. బోలు మీలు కర 4+ వాలము 'ద్రైప్పిన రీతీ నాడా 

వాలు తరంగ మధ్య ముల + వారి ళునీ తతి గజ్జెగట్టి యు 

లీల నటించు గారడి వ + లె న్నటనంబు బెడంగు సేయ భే 
కాలప మద్దిగాంచి యహ + హో: భళిరాః: యను పోల్సి_ (గా లెడిన్ 

ఉi  సుందరమై మనో 

మేందు(డు చాసి యందుగల * యింబగు హంసల, దమ్మప్తూల నిం 

దిందిర వారముం గని వి 4 చెహ తనూభవ యొదలేమి నా 

నందము రోయు బుద్దియును + నాశిల మిక్కిలి చి చింత నొందుచున్ . 

మీ కవ వీడకుండు 'జ, క్క_-చలారః యందంపు, టంస మె తిన మేటి 4 హంసలార। 

ఎడంబాయ నొలని * యిలాలు చెజవోయె(, జిక్కి సోలుచునుంటి! + జింత ముని(గి 
ళం 7 

ఇయ్యెడనె న మీ 4 రెదుట నిల్వర దేఐ? యడయిక వంత న + న్నేంయ చుండ 
య 

గరుణించి నిల్చిన + గొజయోౌనేె మీకీ ర్తి, మిముగాంచి యూలఅట ౪+ మెలయరాదె? 

శే ఎన్నడు వియోగ బాధల + నెనయకుండు, నాకు మది సుంత నెమ్మది + సో(కునటు 
. ౧ 

చెవుల కింపగు పల్కొండు + దవుల( బలుక(, గీడు మూడునె? యాడిక+కిటునేమి? 
అ 

చ॥ వికచ జలేజముల్ సురభి + వీచెడు కై రవముల్ చెలంగ జా 

నకి నెడ(బాసి కుందెడు మ + నంబున కౌషధమొ తటాకమా। 

సకియ మొగంబు6 గన్నులును చక్కగ. జూపెదు నీవు పూరిమె 

సుకముగ( జూపు; మేలొనరం + జూడని లోభులు కీ రి గాంతురే?. 

చ॥ కమలిని. బద్యకోకనద + క్రైెరవ హల్లక వల్లులన్ దరం 

గములను శై వలంబులను + గండు మిలం గని, యోసరంబ! నా 

రమణిని పట్టి వ్యోమమున + రావణ హంతకు( డాహరించుచో 

బ్రమయంగ నంగముల్ చెదరి 4 పడ్డ వె? యంచడుగున్ (భ్రమంబునన్. 

. చ॥ ఉదుటున నాడుచున్ ముదము + నొందుచు నిక్కె_డు కేక! నామన 

సృదనకు నాండె యోడితి వ + సంబున నిప్పుడు తృ _ప్రిపొంది రే? 

సుదతిని గాంచలేక యిటు + (సుక్కాడు నాపయి జాలి గల్లదో ? 

కొదుక్షర చెప్పవేమి వెయి 4 గొప్ప కనుల్లల సీవు కొనవో?. 

చ॥ అలుకక రండు మీ యెజుంగు + నర్గము దెల్పు డు హంసులార। నా 

వలన దొసంగు లేదు మద + వారణ “యానయె మిమ్ము గెల్చె నా 

“కలికి పయిం బగం గొలుప( * గాం దగు.గాని సమానదృష్టితో 

నలువున( గాంచి సంతసిలు.* నాయెడ మీరలు కోపగింతురే?. 

iy 
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చ॥ దళముల. చేరి గీతము ము * దంబున. బాడ ద్విరేఫపాళికిన్ 

దెలుపుగ. జోటునిచ్చు సర + సీజములార్! తొలంగరాని తొ 

య్యరి ననువీడి స్వీయ నిల + యంబగు మీకడ(జేరె; లేదనం 

బొలుసగునేమి? కల్లియును + బొం'కెడు వారల మెత్రి(గాంతురే?. 

అ 

చ॥ ఒక పలుకే న నాడకిటు 4 లొ త్తిలి సీతముఖంబు(బోలు హా 

లకొము కుఖంగటం గలవి: లక్షణ క్రై వలమా। కడంగి జా 

నకి వదనంబు నీవయిన + నర్మిలి. జూపుము తత్పుధా ద్రవ 

(ప్రకట చణంబులై పర(గు + పల్కుల నేవిన నిచ్చగింపవో?. 

ఉ॥ అంతర మేల (బ్రాహ్మి! లలి * తాంగి శ్రవంబవుకాని వేయగా 

వింత పరాకులేల? కృళి + యించుచు దిక్కులు దో (పకిట్లు సె 

న్వంఠల( జిక్కు. నన్నుగని + వారిజనే(త్రను గూర్చి తెల్చ వో? 

యింతగ వే (డుచున్న దయ + యింతయు( బూనక వై రమూనెదో ?. 

ఇడ చ॥ పగడము లెజ్లదామరల + పై ఖచియించిన లీల నొప్పు ప _ 

ద్యుగళ మల క్రకాంగుళులు + తోయద మండలి. బోలు ముంగురుల్ 

నెగడ(గ నన్ను పాయు ధర + ణీసుత కన్నుల మాడి. నొప్పు న 

ల్ల గలువలార। నన్ను వెత + లం బడ( జేయుచు నవ్వ నాయమే?. 

ఉగ కూర వియోగ తాపమున( ౪ గుందుచు నూర్చులు పుచ్చు రామ భూ 
దారుడు పూ. -బొదళ్లగల + తత్తటమందున నిల్చి చూచి కా 
సారమః। నామనోహరిని + జానకి. బాసి తపించుచుండ నో 
దారుస కూరకుందు విది + ధర్మమొకో తలపోయ సీ కనున్. 

మ॥ కరుణావారిధి రాఘవుండు మద పం 4 కం వొప్పు సారంగముల్ 
కరిణీ వారము(గాంచి తుండముల నా + కర్శించి తోయంబు మో 
దరసాబ్దిన్ మును(గంగ నంది యిడుటల్ 4 దర్షించి తన్వీమణిన్ 
ధరణీజాత వియోగ మెంచు నెద సం + తాపందు వ న్రిల్లంగన్. 

(శ్రురాముండు సాయం సమయా కృత్యముల నిర్వ రించుట 
శా॥ (ప్రేమాన ర విభూషణుండు సుగుణ శ్రేఘండు తమ్ముండు (శీ యె 

6 6 ఠీ (౬) రాముం.గాంచి దివాకరుం డపర భూ 4 దం బొందె సంధ్యావిధుల్ 
నేమం బారంగ నాచరించి భవ దు న్మేష ప్రకీ రిం బలెన్ 
భూము ల్నిండు త్రివిక్ర మేళు పదముల్ + పూజింప మన్నాః యనన్. 
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ఉ॥ రాము(డు చింతతో. జని త + రంగములన్ బొలుపారు నత్తటా 
కామల తోయముల్ తొలుత + సందు తపంబు ఫలింప, సిగుచే 

సామజముల్ తొలంగ రభ + సంబున వారి శకుంత జాలముల్ 

భూమిజపాళి( జేర జల * ముల్ దరిముట్ల మునింగె నచ్చటన్ . 

శే॥ అత డానీట మజ్జన + మాడునంత, నతని దహియించు నిర శిగ్ని 4 యా తటాక 

వనము లెజ్టగంగాంచిన + యినుము ముంచి, నట్టికరణిని సలసల + మనుచు నుడిశె. 

ఉ॥ స్నానము చేసి యంతట స + నాతన ధర్మ పధానువ శియె 

* మానుగ సాంధ్య కృత్యములు + మక్కువ (దీరిచి య ర్రమున్ రమే 

శానున కప్పగించి విలస- 4 ద్దుణులౌ ముని ముఖ్యులున్న యా 

కానన మంద యొక్క యొడి + కమ్మగు తావున నిల్చె. దమ్ముతోన్. 

ఉ॥ సంజను చందనాదికము * చక్క6గ6 దాల్చు విదేహ కన్యయున్ 

రంజిల రామికికా మనసు + రాగ వియోగ మహారి( గుందుచున్ 
గంజదళాకు( డుండునెడ( * గంజ దాతుం బలె దిక్త దేహు(డై. 

కంజ విరోధి పుటై'దొలి 0 గట్టుపయిం బలు దిట్ట కై వడిన్. 

ఉ॥ తమ్ములు మోడ్పు సెందె ద్విర + దమ్ములు నిమ్ముల( జేరె నీడజా 

తమ్ములు గూండ్ల కేగె మృగ + త.ండము లెల్ల నడంగె. గీర సం 

ఘమ్ములు పల్కుల౯ వదఠలె6 + గానల నాట్యము మానె నెమ్మి మొ 

_త్రమ్ములు గీ తముల్ పరభృ + తమ్ములు నిల్చె ముడింగె నాకులున్ , 

ఉ॥ నిద్రిలె. (బ్రాణికోటి ధర 4 జీధర సంస్టిత జీవరాసులున్ 

నిద్రిలె వ్యాళ సంఘములు 4 నిద్రిలె. దామరసాక్రరంబులున్ 

నిద్రిలె బ&ీ జాలములు 4 నిడ్రిలె భూత పిశాచ సంతతుట్ 

ని(ద్రిలలేదు పాల్క-_డలి + ని ద్రిలు సోమజ యుగ్మ నేత్రముల్. 

& జ్ఞానము గల్గినంత ( దన 4+ జన్మరుజల్ విడిపోవు కె వడిన్. 

భానుండ్ పుట్టుడుందొలంగె + బాఢ తమంబును వచ్చె. గంజముల్ 

(శ్రీనిధి రామ భూవరు(డు + సెందెడు దుర్భర చింత కేలిక్రె 
జాను వహింప(గా భువన + జాలము మేలుకొనంగ మేల్కొ-నెన్. 

చ॥ ఘనులగు. రామలక్ష్మణులు 4 (గ్రక్కున మేల్కని కీరవార్షిక. 

న్యను హరిణాకీ రాకొమిరె + నందములౌ వనులందు శైెలకా 

ననముల రోయుచుం జని మ + నంబున కంబను వేగ బుశ్యమూ 

క్ష నగము చేర బోయి రెస + కమ్మున లెక్కిడకుండ ( గ్లేశమున్. 
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2. సాలభేదన. పటల ము. (145) 

సుగివుడు రామలక్ష్యణులంగని ఫీతిల్లుట 

od 

ఊఉ॥॥ వచ్చుచునున్న రాఘవుల ; -బారక యర్క-సుతుండు కాంచి యీ 

వచ్చాడు వార లింద్రజుని 4 పంపన వచ్చిన వారలంచు6 దా 

హెచ్చగు భీతి గుంది వెర * వేది రయంబున( దాజె. (బ్రాణముల్ 

మచ్చిక ( గావ( బూని యఖి 4 మానము వీడి దిలంబు చేర,గన్, 

4 పాజుచు నాంజనేయు(గని + పావని! కాంచితె యా సుధన్వులన్ 

వారలు వాలి పంపుగొని 4 వచ్చిన వ వారలు నన్ను చంప6గా( 

గారణ మింక వేజొకటి 4 గల్లద యంచు భయంబు 'పెంపున 

దూజెను దొడ్ల కందరము 4 తోయజ మిత్ర సుతుండు [గక్కునన్ . 

al తారు(డు సీలు డున్ హనుమ 4 తక్కు వనేచరరాజితోడ న 

టూరక పాటు సూర్యసుతు * నొయ్యన వెన్కొాని పోవుచుండ, భూ 

దార కుమారకుల్ శబరి + తత్చరతన్ వచియించు తోవ సీ 

తారమణీ మణీన్ వెదకు 4 దారి కనంబడు నంచు నెంచునున్. 

చ॥ వెదకుచు వచ్చుచుండ( గపి + వీరులు కొందు పోయి వారు చిం. 

త దవిలి చంచలత్వమును + దైన్యము తోంపంగ వచ్చువారు జం 
భదనుజవై రి పు త9కుని + పంపున వచ్చిన వారు కారు భీ 

తిదులును ; గారు చూడు( డన6 + దేశువ మారుతి కేజి చూచుచున్, 

శా॥ జ్వాలాభీల హలాహాలంబు దెసలం , దిర్వంగ నాదిత్యద్దై 

త్యాళుల్ పొందిన భీతి మాన్చిన విరూ + పాఠుం బలెన్ జ్ఞానమకా 

వేలంగాంచిన యాంజనేయు(డు భయో + ద్వేగమ్ముసన్ మానసా 

లోలత్వంబు భజించు వానరుల క 4 + ల్లోలంబులన్ దూన్సుచున్. 

హనుమ రామలక్ష్మణుల తీరు లారయుట 

చః భయసడ కింది యుండుండని 4 పల్కి. యొకానొక (బ్రహ్మచారియె 

రయమున వచ్చి రాఘవుల + రాజిత చాపుల మౌనివేషులన్ - 
నయవిదుల౯ా మటుంగున న + ణంగి కనుంగొని శంక నొంది సం 

శయము తొలంగ నిట్లని వి *+ చారణ చేసె( గుశాగ్రబుదిమె.. థా 
సే॥ దేవతా పూజ్యమూ + ర్రి త్రయందా యన్న + నిద్దజే యిచ్చట + నెసంగువారు 

పటు చాప హాన్లు లి + వ్వారలం బోలిన, వార లే జగమున + వజలంటోరు 
వీరి కపాధ్యమీ +. సృథివిని గల్లునే?, వీరల నెఖింగెడి + వెరవులేదు. 

న్రుక్కున మదినొచ్చి + సోలు గట్టున్నారు, పీరు చింతిలం దగ్గ 4 వారుకారు 
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'తే॥ సురవరులుగారు సొమాన్య + నరులుకారు, వీరి చింత యడెయ్యదో + పెద్దదగును 

(భాంతి గొ ల్పెడి యరుదైన న | వస్తువొండు, ఖిను, లగుచు నన్వేషించు 4 చున్నవారు 
oe 

సే॥ ధర్మ శీలంబులే + ధనముగా6 గలవారు. శాంతి యుక్షులు కృపా + సాగరులను 
లోకహితులు దేవ + లోశేశు డును చెఅం గందు గధీరిము + మొందినారు 

ధర్మదేవతయు( ద + త్తఅపడు శీఫంబు, గలుగు వారలు జిత + కామ తనులు 

కాలురడు నడలూను 4+ ఘన సరాక్రమ గుణుల్, వీరి కార్యము నెంచ + వేజుకాదు 

శే॥ ధర నలభ్యమౌ దేవామృ 4+ ల 

సింహముల[కియ దెసల వీ + క్షీఎచు వారు, నంచనములేని మోముల + వజలు వారు 

చ॥ అసద్భళ బుద్దిశా లి యగు + నంజని పుత్తు9 (డు చాల సెప్పు మా 

నసమున నిట్లు సెక్కు. వయి + నంబులుగా( చలపోసి స ప్రీత 

నెసఃగి డడంనయుం గరగ + నెచ్చిరు భక్త 'కియు హెచ్చరింస సం 

తసమునం: గాంచుచుండె మును * తప్పిన నెయ్యుర (గాంచు కె వడిన్. 

ఉ॥ [కూరగుణంబు గల్లు మృగ ౪ కోటి పిశాచములుం గనుంగొనన్ 

(గూరత మాసి న సాధుగుణ + కోటిగ మార ఎంగ దగ్గ శ క్తి యే 

పారు మహాత్యులం గని య + హోః పగవారని వై రిసేనలో 

వారని డౌంచి ధీతిగొని + పాఅంగ హేతు వాకండు( గల్లునే?. 

చ॥ విహగము లెల్ల నందదుగు 4 వీరి శరీరము లెండ సోక6గా 

సహనము నొంద లేక బలు * జాలినీ అక్కల విప్పి 3 పైపయిన్ 

(బహితుల(_ బో లె. బందిరిగ6 + బర్వుచు వచ్చెడి మేమ్ సంఘముల్ 

తహతహ డింప6 దుఎపురుల6 * దన్పుగ( జల్లుచు చెంబడించెడిన్, 

61 ఆతస త ప్త గండశిం ౪ లన్నియు వీరి భడారవింద సం 

పాఠమునన్ చ దుధుడ్రవము + పెకొను పుష్పము లట్లు మేకొనుకా 
యా గ 

(బ్రాఃతిగ గుల్మముల్ ౩ అతలు * పాదపముల్ భువి వంగి (బ్రాలుచున్ 

జోతలు సేయులీల: దగ జూడగ వీరలు ధక్యమూర్తుల్లోః 

డు॥ ఘన తాప్మత్రయమున్ సడల్చి మణీ యా 4 గామ్యూది కర్యాళి వ 

లను పోకార్చి యమాలయంబునకు( టో కొల్యాన్చి కై వల్యమున్, 

గొన? గాన్బించెడు వి విస్తుమూర్తులొ? కరం + గున్ శర్యాముల్ 'పెసయిన్ 

దనరున్ భ ర్తి యపారమై కతము కౌ నన్రాదు నిక [ంబుగన్. 

దు॥ అని యాలోచన సేసి వారలును డా + యంగన్ వినీశాత్యు(డై 
యను( దేజస్వుల రాక భద్యదుయి యి +షావాపి చేకూరతన్ న 
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బొను6గొ6 గాత మనిషముల్, కుశలమే? + పుణ్యాత్యులారా? యనన్ 
యు . 

దనుజధ్వంసియు నీవెవండ వన ను 4 ద్యట్రాఢి( దా నిట్లనున్. 

హనుమ రామలక్మణులకు( దమ వృతాంతము తెలుపుట 

మ॥ వనదశ్యామల! పంక జేక్షణ! జగ 4 త్రాణ (ప్రసాదంబునన్ 

వనికో త్రంసిక యంజన్హాఖ్య గనియెన్ + (బక్యాతిమై( బేరునన్ 

హానుమంతుండను సూర్యపుత్తు9నకు మం * శత్రాలోచనల్ సెప్పువా( 

డను భవ్యాత్మకులార్ | నే పనచరుం + డన్ దాసు(డన్ మీకడకా. 

తే॥ ఇచట సుగ్రీవుండను వాన + రేశ్వరుండు, మిమ్ముగని తన మది శంక + మీజుకతన 

నతసి రమ్మన నాతని యాజ్ఞనూని, వచ్చినా(డ నిటకు వీర , వర్యులారః, 

తే॥ అనుడు శ్రీరామచంద్రుం డా + హనుమ పలకు, లరసి విక్రమంబునను శా4స్తార్హవితతి 

 నెతుకయందు సద్దుణముల + నితనిసద్భశు, లెవరు లేరని తమ్ముతో 4 నిట్టులనియె. 

క॥ ఇత(డు పరింపక మానిన, (శుకులును శాస్త్రములు లేవు 4 సూనృత వాక్యుం 

డతులిత మృదుల మధుర వా, గ్వితతి గలుగు నిత డజుండొ? ౪ వృషభధ్వజు (డో? 

శే జగతిసామాన్యు (డగు (బ్రహ చారిగా(డు, విక్రమంబునుమహిమయు 6 వెలయువా.డు 

సుసిరుండు నిష్కపటి వి + శుద్దగుణు(డు, నిజము నీవు పిమ్మట గమ + నింప(గలవు.. 
® | 

తే? బుషులయందు నాకులయందు + నిట్లివాక్య, చతురు(డెవ్వ(డుగల (డు? ని + శృయముగాగ 
రు 

నితని నేలు నాతని కిల + నేది కొదువ,? యనుచు_హనుమంతు (గని వెండి + యనియెనిట్లు 

'తే॥ ఓయి దీవీరః। కీళ కు+లో త్తముండు, రవిసుతుండెందు గలడు ని ఈ ర్వ(క్రగతిని 

అతని( గనుకోర్కితోడనే + యరుగుదెంచి, నారమన నుత్సహించి. వా +, నరవరుండు, 

చ॥ ఘనభుజులార। మీకు( ద్రిజ + గంబుల నెవ్వరు సాటి? మీరలి 

ట్లను పమమైన నెయ్యమున + నా కపినాథుని చూడ రాకచే 
ననితరసాధ్యమెన తప * నూత౦డు పూర్వ భవంబునందు చే 

సీవది ఫలించె నిష్పుడని 4 చి త్తమునం దలపోసి పొంగెదన్. 

మ॥ బలభిత్చూను.డు వాలి కోపసమున దు 4 రైవ్రరంబు వర్తిల్లం గా 

వలు(డై చంప(గ వెంబడింప( బురమున్ 4 వర్తించి యీకొం౦డ పె 

బలు దుఃఖంబుల( బొందుచున్ దిగులుతో 4 వర్తించు మాతేని కీ 

రలు విచ్చేయట భాగ్యదేవత కృపన్ + (బత్యక మౌసే కదాః. 

మశ తమ వాంఛల్ నెజవేర్చుకొంటకయి కౌ + దా జీవ సందోహముల్ 
ప్రమదంబార (బయత్నముల్ సలుపుటల్? భావింప యజాది ధ'* 

=a 
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ర్మములం జేయుదు రీ జగచ్చుభముకై + మాన్యుల్; భయంబందు ప్రా 

ణము గాపాడుటక ౦టె ధర్మమొక(డ. 4 న్యంబున్నె ధా క్రీస్టలిన్ ? 

సీ! మము గావ మీరు స 4 మర్లు లనుట చాల(, జులుకన మాటయై + నిలుచు(గాదెః 

యనిమిషులాది చ *రాచర “వితతితో, సలరారు కృతకంబు + నకృతకంబు 

కృతకాకృతకమయి 4 యెన(గు నీ పదునాల్లు, జగయుల( గావంగం. + జాలువారు 

శరజన్ము( బోలిన 4 చక్కందనమ్ము ప, రాక్రమ గుణము లొ + ప్పారు మిమ్ము" 

తే॥ శరణ మొందిన మాకింక + జయముగాక, వేటు గలుగునే? మాపరి 4 వృఢు(డు నన్ను 

వార లెవరని (ప్రశ్నింప( + బలుక వలయు, వై నమును మీరె సెలవిండు , భద్రగుణులు। 

కే! సత్యమను చేని కంచెయౌొ + శ్టోసన తనయు(, డిటు లడుగంగ సౌమిత్రి + యించుక ౦త 
ని! 

పొరపులేని తీరున( దమ పూర్వచరిత, పలుక( దొడ (గను మృదుల వి* స్పష్షఫణితి. 
లు 

సీ! జగతీతలంబు నా, జా చడ కమున(జేసి, చతురత నడపిన * చక్రవర్తి 

శందిరాదుల( జంపి 4 “ జన్నంబు లొనరించి, యమరలోకం బేలు * విమలకీ ర్తి 

కరుణా కటాక్ష వీ + క్షణముల నర సురా, దుల మన్ననలం .గొన్న ౪ యలఘుమూ క్రి 

సత్యసంధుండును 4 సహజ సద్దుణుండుమ, నీతి విభ్యాతు(డౌ 6 నియతవ రి 

తే॥ మనుకులాభరణంబు ప్రా + మాణికండు, ధరణిముఖ తిలకంబిన6 + దగునయోధ్య 

నేలు నాతండు జయశాలి + హిత కపాలి, "ప్రథిత గుణశీలి దశరథ + రాజమౌలి. 

శా॥ ఆ రాజన్యుని ముద్దుపట్టి రఘురా + మాఖ్యు డితం డుర్వరా 

భారం బెల్లను తండ్రి పల్కు- నిలుపన్ ౪ వై మాత కోరంగ నా 

మేరం దమ్మున కిచ్చి యుల్ల మున సం+ 'పీతిన్ మహారణ్యమున్ 

జేరన్ వచ్చె మహాత్ముండీతనిని నే + సేవించు సద్భృత్వ్యుడన్. 

ఉ॥ రాముని పుట్టు (దొట్టి వివ + రంబుగ దండక. జేరు హేతువున్ 

. బూమెలు చేసి రావణు(డు ౩ భూమిజ( బందిగంగొంచు. బో వుటల్ 

తామును రోయుచుండుటలు + తక్కక దెల్బ సమీరుపట్టి చే 

తో ముదమంది చాంగిలెను + తోరపు భ క్రీ మనంబు నిండంగన్. 

చ॥ ఆటులు నమస్కరింప. గని * యంబుజనే త్రుడు విప్రవర్తి వ 

కుట కయిమోడ్ప(గా( దగునె + క్షత్రియ వర్యున కంచు నవ్వగా. 

భటుతర నీతివిక్రము(డు + పావచి. యిట్లను( గింకరుండు మ 

ర్కట కులజుం డటంచు( బలు * క0డొకొః మీర లెజుంగకుంటి రే?. 

చ॥ అని గురుధర్మ పద్దతుల 4 కాదరువైన మరుత్కుమారు6 డ 

య్యినకులు లక్కుజంపడ వ +4 హంచె నిజఎబగు తొంటిరూపు మే 
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దీని గల సర్వవస్తువులు + తిన్నని పిన్నని వంచు( బల్కు వి 

న్ననువున(, గాంచు వారల మ 4 నంబులు మిక్కలి పిచ్చలింప(గన్ . 

శే॥ జగము? గారితో. గొౌలిచిన + చ్రి లోక, రకకుండు రాఘవుండి ది + (గృమము నొంద 

మేరు నిధి శరీరుందును 4 మిహిర శిష్యు(, డెన పావనిన్ వరింప + నరిదికాదెః 
ద ye) 

ఉ॥ తమ్ముడో! కాంచితే విమల +, త త్వము స తఇము రూపుదాల్చిన 
అలాల అలి ౮ 

నో తో a] — లో జ శ ళో రా అలీ 

టిమ్మ్యుగ మోరదు యొక క + పీశ్వారు నాక్భుతి నొందు ఖథాత్!దె 
ne) 

జమ్ముల పుంజ మె వెలసె 4 స మ్మతి నిమ్మహనీయు': చేరి దుః 
రాల 

ఖమ్ముల నీ,గునటి యుడి 4+ కమ్ము నెజటు(గంగ సయ్యె నియ్యెడన్. 
ట్ 

చ॥ ఎడ (దల దుఃఖముల్ తొలగు * నింక సుఖములు పచ్చు నిక్క-మీ 

కడి(ది పరార్టము స్రిరుని * గల్గిన సూర్యసుతుం డదెటిండో 

ఎడయక యెటి కార్యతతు 4 లేని వలంతులు నీతిమంతు లె 
య్యెడ (గోల రట్రి ఘాస్వనకు 4 భృత్యులబ 

చ॥ అని రకఘుపం3 వుంగపు(,డు ౪ స్వాంతము పొంగ వచించి యాననం 

బుసు విం సింపం గాంచదు స 4 మున్న తి మారుతి వారి. గాంచి సన. 

జస నుతులార। మా మా ప్రభుని 4 చయ్యన దోడ్కొని వత్తు మీర లి 

చ్చను క్షణ మింద యుండు. డని ఈ సత్వరు* 2 “డె మరళిన్ దదాజ్ఞ మై 

చ॥ అతులిత నీతిమంతు. డగు + నా హనుమంతు(డు చి త్రమందు శ్ర 

పతి గుణభూతి మాటికిని * భావన సేసి జగంబు నేను మా 

పతియును కషముల్ తొల(గ * బంధుర సౌఖ్యము లొందువార మై 

(బతికితిమంచు గీశవిభు 4 పాలికి నేగె వడిన్ మునంబుతోన్. 

హనుమంతుడు సుగ్రీవునకు (శ్రీ కామ నృరాంతము తెలుపుట. 
శా॥ వాలిం గీలి వదించు కాలు(డిటకున్ + పచ్చె న్ మ నోవేదన 

తూరెన్ ధె ధై ర్యమునొ ందు(డింక మదినొ + త్పుక కంబు సిద్దించు స 

శ్కాలంబయ్యె నటంచు మారుతి మహా + కాలుండుపోలెన్ "ముదా 

లోలన్లీల నటించుచుం దెలిపె మే 4+ లుం గూర్చి సు(గీపుతో న్. 

చః దివి భువి నాగలోక మున + దిక్కుల. దక్కు. జగంబు లెల్లెడన్ 

నెవడీన వారిచేతలను , నేత్రములన్ నుడులన్ మనస్సులం 

దవిలినవారు క(తులకు( * దల్లడమందిడు సార లెల్ల వా 

చవి సుధ బోలి చూడంగల + చందము వారలు రాకుమారకుల్ . 

సీ॥ కల భూమియెల్ల నే కచ్చత్రముగ నేలి, నాతండు విమల వి + భ్యాతయళు(డు 
రాజ రత్న కిరీట + రంజిత పాదు(డౌ, దశరథే సెరున్ని పు * త్త్రకులు ఘనులు 
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నీతిమంతులు కృపా + నిరతులు యువకులు, మహిమాన్వితులు ధర్మ + మార్గరతులు 
కీ ర్రికాములు నీకు * గీశరాజ్య మొసంగి, యుపకార మొనరింప + నోపువారు ' 

శే॥ వారిలో జ్యేమ(డగు రామ 4 వల్లభుండు, తాటకోను సుబాహుని చంపి + తపసి మఖము 

గాచి దివ్యాస్త్ర ముల( గొని, గౌతమ సతి, శాపముం చాపినాండు వి* శాలగుణు(డు 

సీ॥ జనకుని పురికేగి + శంభు చాపము. ద్రుంచి, యవనిజాతను పెండి * యాడినాండు 

(తోవలో నెదిరించి + దుడుకుతనము చూపు, పరశురాముని భంగ + పజచినాండు 

తం డ్రివాక్యము నిల్వ * దల్లికోరిక దీర్చ, నిలయెల్ల 6 ప్ + కిచ్చినా(డు 

వనమున డీకోన్న + జన విరోధు విరాధథు, యముసి “౦బున + కంపినా(డు 

శే దండకావనమెల నిర్ 4 దై త్యముగను, సలుప ఖర దూషణాదుల( + జంపినా.డు 
కన. 

కాలగళుకంబ ఘన పరా 4 క్రమము వాడు, రామ చం ద్రుండు నజన + రకకుండు. 

శే॥ అత (డు కీరసాగరశాయి + యెన హరియె, (త్రిదశు లరింప( బుటిన 4+ దేవదేవు( 
యై "౧ చి 

డతనితో మైత్రి నెఐపుమా + యాపదాళి, యర్కు.(గను మంచు కైవడి * నడ(గిపోవు 

క॥ మాయిని మారీచు నొ'కే, సాయకమున( ద్రుంచె జముని + సాటిక బంధున్ 
మాయించె శబరి ఫలము ల, మేయ (పేమమున నొస(గ + మెస(గ౦ గరుణన్. 

చ॥ కపివరః సంయమీశ్వరులు + గాఢ తపంబు చిరంబు చేసి యా 

నృపవరు డర్శనంబుక యి +, నింగిని గాచిన చాత కంబు చా 

డుపు వహియించి బంధములు + దుల్హ (గ గాంచిరి మోక్షసంపదన్ 

జపలు(డ( దన్మహ త్వ్వము వి + చక్షణచేసి వచింపనేర్తునే?. 

ఉ॥ క్రూరుడు ర్లావణుండు కడు + క్రొవ్వున వంచనచేని రామ భూ 

దారుని ధర్మపత్ని గొని + దండక మార్గము, బట్టిపోవనా 
వారిజ లోచనన్ వెనక వచ్చిన వారలు నీ సఖిల్వముం 

గోరినవారు నీసుగుణ + కోటియు మున్నుగ విన్నవారలున్. 

మ॥ మనమీ(దం గృప నూనినారు మనకై + మర్తింతు రయ్యిం ద్రజున్ 

గనిసెన్ సీసుకృత ంబులున్ శుభములం 4 గాంక్రీంచి కాకుళ్తులన్ 

గని మైత్రిం బొనరింప(గా నడవుమా + కాలంబు మేలయ్యే ల 

మ్మని రాజ్జీతి విశారదుఠ డఖిల కొ + ర్యజ్ఞుండు వా[క్రున్వ గన్. 

మ॥ తనపై నెమ్మిని, మారుతాత్మజు(డు చం + దంబొప్ప వాక్రువ్వ సం 
తనగా సూత్మమతిన్ (గ్రహించి విపులో + త్సాహుండు నుగీవుండ 

త్యను మోదంబున( బావనిం గని గుణా + ఢ్యాః ధీయుతున్ మంత్రిగా 

గొను నా కెయ్యది దుర్త్యటం బనుచు( గా ఈ కుత్త్సుం గనన్ వెల్వడెన్. 
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రామసు గీవులు మైత్రి సేయుట. 
మ॥ కనులారం గనె భానునూను. డచటన్ , గార్మేఘముం బోలె వి చ్చిన యంభోజముంటో లె షోడశ క్రళల్ , చెన్నాయే చంద్రుంబలెన్ ఘనమౌ పచ్చలకొండవోలెం దగు థీ, కాకుత్సు సత్క_ర్హవే ష్షన హీనంబగు నెమగంబును కడున్ * జల్వ్వైన నేత్రద్వలున్ 
చ॥ కని చిర మ థై నిల్చి యెస 4 కంబున ధాత సృజించినట్టి భూ త నివహమెల్ల( బుటిన మొ 4 దలొని నిన్నటి దాంక( జేయుచుం డ్న సుకృతంబు లన్నియు? ది; ట్ష్టత గూడుచు రెండు దేహముల్ గొని యిటు పుకై. గావలయు. , గోరిక్ర' నంచు(దలంచె నెమ్మదిన్. 

ఉ॥ ఇమ్ముగ విషర వసుం + డీ యవతారమునందు మానవ 
త్వమ్ము భజింప( గోరి యిటు * వంటి శరీరము దాల్బె/ గాన లో కమ్మున (బ్రహ్మగా హరు,డు , గా వహియించిన లీల్షంచ్చై మ 
_క4మ్మున మానవుం డగుట , నన్ని భవంబులకంటె మేలగున్. 

మ॥ అని సూర్యాత్య్మజు( డాత్మనెంచి పులకల్ 4 హరంబుచే, గమ్మ(గం . య దన నేత్రద్వయి నాస దీట గనియా , నందాబి నోలాడుచుం. 
ఢా జన (శ్రీరాముండు పేమ మీజిగ గరా; ద్రాతంబు వే చాంచి ర మని సమ్మైధకరంబులైన కుశల + వ్యాహారమల్ సేయుచ్చున్ జాల్చే జర్ర బ్లు 

శా॥ (శ్రీరాముండును వానరే రుడు రం + జిలంగ సంధించి దు ర్వారుల్ క్రూరులు దానవాళి యను ని, రా గ్రోలి ధర్మంబు ని గం | ౨వర ప్రక్రియ నిల్ప( బూనిన యుగ, ద్వంద్వ క్రియానంధి నా నారం బొల్చిరి దర్శ జేరు ళళికం + జాప్త ద్వయంబో యనన్. 
' మః తొలి పుణ్యంబు (యత్న మొక్కాటిగ, దో, డో జేరు మాడి. కా .గుధా కలిత [క్రూర నిశాచరాఖ్య కలుషా 4 ఘంబుల్ విమూలింప ళా స్త్ర లసద్ జానము త తవి 

శ్ర లస జా ము త్వ జ్రతయు( బ్రా, పంబై న చందంబునన్ దలః(పు్పల్ గూడంగం జేరి రర్మసుత మా, _రండాన్వయుల్ సమ్మతిన్. 
చ॥ రవిసుతు. డంత నిటనియె + రాఘవుం గాంచి నయంబు మీజ నో ae] 

రవికుల దీపకా! నకల * రాజితసదుణ రాళివె జగ . 
fy రా దృవుక వినోద కార్య సుఖ, భావను(డొ నినుచేర(గంటి నా భవము కృతార్థమయ్యె నను + వంటి తపోధను( డున్నె యీభువిన్? 

Gn పున్నెము పండు వాజ దల, పుల్ నెటవేజు ట యింక( జోద్య మే? యన్న రఘూ తముండు సుగ్సు, కొరకర, మాకు నిషాది తెల్పె నీ 
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యున్న తెజంగు నీవలన + నుత్కట శోకము నీ గు నంచు మే 

మెన్నిక వచ్చినార మది + యేగినదే యగు నన్న నాత(డున్ 

చ॥ నడవడి తప్పి తిమ్ము(డగు 4 నన్ను మహా బలళాలి వాలి దుం 

దుడుకున సర్వభూమియును + తోయధులున్ ఘన చక్రవాళమున్ 

గడచని పోవ6గా6 దతీమి * ఖండన సేయం. దలంప( (బాణముల్ 

విడువ(గ లేక యీగిరిని +, వీడక యుందు భయంబు పెంపునన్. 

ఛ॥ మిము శరణంటి నన్ను కృప 4 మీజ(గ నేలుట మీకు బాడి చం 

దృమనుడు రామచంద్రు( డను + ధర్మగుణాకరః యింతదాక( దో 

రముగ భరించినటి కడు + రాయిడి తీజెను రేగ దింక సొ 
ఖ్యములును ద ఃఖముల్ మనకు6 4 గల్లు సమంబుగ నింత యేటికిన్ 

మీ॥ నిను 'పజిచెడువాండె 4 ననుపటిచెడు వాండు, నీ విరోధియె చుమ్ము+నా విరోధి 
నీ చెలికా(డెపో 4 నాచెలికా(డు నీ, బంధు వితతి నాకు + బంధు వితతి 

సీకు దుఃఖంబేది + నాకు: దుఃఖమ్మది, నీ సుఖంబై నదే 4 నా సుఖమ్ము 

సీవు ప్రాణమువంటి + నెయ్యు(డవై తనం, పులెల్ల ముదమను 4 కడలి ముని(గి 

ఊే॥ రామచంద్ర విభుని వాక్య + రాజి సకల, జగములకు వేదముల మించి 4 నెగడుననిరి 
హనుమ పులకిత గా(త్రు. డై + యాడె సురలు, విరులు గురిసిరి మొగులు తుం + పురులు చ 

ఉ॥ అంతట రామభద్రునకు + నంజరి* చేయుచు నాంజనేయు(డో 

సంతత కేజులారః సిర 4+ సంపద మీ చెలికార మొంది క 

ల్వాంతముదా(క లోకులకు 4 సర్మిలి నించెడు తారకాణయె 

మంతు వహించుయగాక యిక + మాభవనంబున కేగుదెండనన్. 

-చ॥ సరియనీ రామలక్ష్మణులు + సార సమి[త్రసుతుండు లేవ వా 

నరులును చుటిరా( బనస 4+ నాగ తమాల రసాల సాలముల్ 

సరసులు గలి పుణ్యఫల + సంపదవదోలె వెలింగి పుష్ప వ 

ల్లరులు రపొంచు తోటకు వి + లాసముతో (జని రుల్లసిల్లుచున్ . 

ఉ॥ చందన వృక్ష సంతతులు “+ స్ఫాటిక సుందర కందరంబు లం 

దందు రహించు నిర్మల జ + లాశయముల్ వికచాంబుజాత ముల్ 

పొందుగం దత్తటస్థ ఘన + భూజ శిథాంతర డోలలందు వే 

ల్పుం దలిరాకు(బోండ్లు తమి + వొంగ(గ నూ6గుట నేత్రపర్వమౌ. 

5౯ విబుధసభను మూర్చ 4 వెలయనిరీకి ను, ద్యానమందు మణి వి + తానకాంతి 

పుంజ మెదుట గార + ముం బొంవలేషయ్యె, సూర్య చంద్రముల వి + శుద్ద రుచులు 
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యంది మైన్ + యులరుల ర కోటలో, రామవులును ప్ర్లవగ + రాజు విరుల ఆః అట్ 

ముగ్చటించుకొనుచు , ముదితులై రి. యాసనంబులను సు, క్ష భాసీనులై వేడ్క_, ము 

ఆ॥ 80దము*లములును ౪ కాయలు పండును, చవులు మీటు మంచి 4+ శాకములును 
య 

కొపులు గొంచుందేర6 + గాపత్పులిలకుండు, స్నానమాడి మెక్కి * ఆమము వీడె. 
టు 

థియె ముడొమంది, నరితితోడం గని గృ * హస 
సె సెదలకుంద 4 గృహిజనీ నీప్తను, పాసి కేమి యనుచు. 4 (బ్రశ్న సె . 

అః అనెఘిు( టు అత్ని + ధర్మ 

హనుమ (శ్రీరామునరు వాలివృతాంతము తెలుపుట " 

రి (శ్రీరాముని ప్రశ్నమునకి, మారుతి కేల్మాగిచి నిలిచి + మహానీయగుణా। 

హూరిఠిగ( జబ్బదగుసది, మీరలు సవధానమతిని 4 మేకొని విను(డీ. 

శ॥ శంకొరు ననుగహమున. వి, శంకటగతి వరబలంబు , సామర్థ్యంబున్ 

జంకు గొలుపు విక్రమ మక, లంకంబుగ( గొన్నవా(డు + లావు గలా (డున్. 

శే॥ చేవిదాన ఫుల్ క్షీరవా + ర్తిని మధించు, తిని త రి|త్రాటి యొప్పు మే శీ నరగునట్లు 

ల్ొక్ ర్కాాండే యిరుగేలను 4  చిక్కంబటి, తరిచినటి బాహుబలంబు 4 తనరువా(డు, 
ము [ఈక 

లే॥ అవనిజలము కేజమువాయు 4 వనెడునాల్లు, భూతములస త్త్వమొక గ్రామ + పొలుచువా(డు 

చక్రీ వాళ శోంబునుండి యీ 4 శ లమునకు(. చేలికగ లీల దాంటటంగ6 + జాలువా(డు 

చే॥ బవర మొనరింప నెదిరించు + వారి బలము + సగము లాగికొనెడు వర + క _క్రీగలడు 

ప్రతిదినందు దిక్కుల కొన * వేటకు నేగి, వారి నీరాడి పూరు( గొల్చి శ వచ్చువా(డు 

ఉర్వ్చా॥ గాలి వాని యాకుగతిని ౪+ గడవ(జాల దెస్పుడ్డున్ 

కూలి సుతుని బల్లెమతని , సూటి తొమ్ము పొడువదున్ 
వాలి వాలు *+* చొరోని తావ + పం కిళశికు:డు. జోవండున్ 

వాలి య నెదివాండు కలన 4 వాలువా(డు మిక్కిలిన్ . 

అష్ en . (7 త॥ వా(డదు కుప్పించి యెగసిన + పడికి గిరులు, పెకలి లేచును న ఘనభుజ + వేగమునకు 

జలదములు (గ్రహసంఘముల్ + కల(క(దాటీ, గతులుదప్పును వివరింప( + గలమె బలిమి? 

మ॥ ధరణిం. గోజల. గుచ్చి యెత్తుకిటి మం + థానాద్రి యంథోనిధిన్ 

దరువ న్నిల్చిన కూర్తుముకా హరిపద + ధ్యాన్టైక శీలున్ గుణో 
తరు రక్షీంపంగ నాహిరణ్యక శిపుజా 4 దర్శించి చక్కాడు భీ 
కరరూప్పండు నృసింహ (డున్ గపివరున్ 4 గయ్యంబు లో గొల్లు రే? 

తే॥ వేయి పడగలతో ఫణి విభుండు మోచు, పుడమి నగచరు(డగు వాలి + నడచుచుండి 
యె భరింప(గలండు వాని + యేపు కొలిచి, తెలుప వేల్చులకేనియు + నలవికాదు. 
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శే॥ సతము జలధి ఘోషించుట + శ్వసనుందెపుడు, సంచలించుచుండుట వివ 4 స్వంతుందెల్ల 
వేళ. దిరుగుచుండుట వాలి + బెటిదంపు(, గినుకతై. బిటు బెదరియె + యని తలంతు. 

మూ లు 

ఉ॥ వానరసేన కంతకును + వాలి యదీళుండుగాంగ నుండ(గా( 

బ్రాణములం గొనంగ సమ + వర్తియు జంకుచునుండు వాని యా 
రాణువ లెక్క వెట6గ వి * రాజిలు డెబ్బది వెల్వలా సుప. 

ల . 

ర్వాణ నగంబునేని కడ + వం దల[క్రిందొనరింప శ కముల్ 

శే మొగులుమొరయు చుమీందుగా( ౪ జోవవెజచు, సింగములుకందరముల గ + రింప వెజచు 
జ 

విరులు రాలంగ వాయువు + వీవ డె&గు, వాలి పొరుషమేమని పలుకనేరు? 

జే॥ వాలి వాలంబుచే బల 4 వంతు(డై న, రావణుని భుజముల. బటి * రాణ చెడంగ. 
రు 

జుట్టి కొంపోవ నెత్తురు + , సో(కకుండు, తలము నాత(డు పోవని + తలము(గలదె?ః,. 

కళ శతమఖునకు ప్రియ సుతు(డగు, నత డుడుపతి సాటియైన + స్వచ్చ తనుండున్ 
బితృపతికి నాజ్ఞ యిడ (దగు, ధృతిదుంతుం డితని యన్న + కేజోయుతు(డున్. 

ఉ॥ ఈవిధి వాలి వాలి ప్లవ + గేశ్వరు(డై మము గాచుచుండ సు 

(గీవుండు యౌవరాజ్యమున( గీరి వహించుచునుండ నీచు మా 

యావి యనంగ నొప్పు దను 4 "జాధము( డొక్క+డు వచ్చి మించి దు 

ర్భావముతో రణంబునకు * రమ్మని వాలిని పిల్చి. బెల్చనకా. 

చ॥ పిలువ(గ వాలియున్ దనుజ + వీరుని దాశి కలంచి నొంప(గా 

నిలువ (గలేక రక్కసు.డు + నిల్వాన( జంపెడి నంచు "బాయిచున్ 

నిలువక వెంబడించు కపి + నేతను గన్లొని ప్రాణ వీతిచే 

వెల వెల వోయి యొక్క బిల + వీధిని చేరంగ వాలి యంతటన్. 

ఉ॥ వెంబడి వచ్చుచుండు కపి 4 వీరుని తమ్ముని గాంచి సావధా 

నంబున నీ గుహాముఖమ్ + నన్నిలుమేను సురారిందెత్తు శౌ 

ర్యంబున( దాఃకెనేని సమ + రం బొనరించి వధించి వత్తు ధై 
ర్యంబున నుండుమంచు( గుహ + రాంతర సీమను చొచ్చి యవ్యలన్ . 

కః పదునాలుగు బుతువులు దు, ర్యదుని వెదకి యెట్టులయిన + మడియించెడు ప 

"జెద( దలపోయుచునుండ(గ, మది సు[గీవుండు దుఃఖ మగ్నుం డగుచుకా 
టు 

చః॥ మతకరి రకు సీ(డు మటు + మాయముగా( జినె నన్నకింత కే 

వితము ఘటించెనో యెబు(గ + వీలు గనంబడ దేనునేగి యా 

హతకు వదింతు( గానియెడ +, నంతము నొందెద వానిచేత నం 

చిత (డును టోవ.(గా దొడర గ్ నేమును పొరులు నడ్డు వెట్టుచున్ 
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చ॥ తగదని లోకనింద యని + తా మది నొప్పకయున్న నెన్నియో 

తగవులు పల్కివే(డుకొన( + దక్క-టి వారలు చింతనూని యొ 

ప్పుగ( బురికేగుదేరుమని + పొందికతో బతిమాలః (ద్రోసి ప్ప 

చ్చ(గ మదిరాక తుట్టతుద + సమ్మతిచూపె6 బురంబు చేర(గన్: 

చ॥ తలకొని వాలి. జక్కడ(చి * దె దై కతు(డు ద్వారము దా(టి పట్టన 

స్టలిరిని వచ్చునేమొ? యని 4 , తద్చిలమున్ బెను జాత మూసి “పె 

కులు శిల లొక్కా "పేరుపష్పగ6 + గూర్చితి మా శిల కూ(తగాగ న ' 

వ్వల రవిపుత్తుం. దోడుకొని + వచ్చితి మయ్య పురంబు చేర(గజా. 

మ॥ అట మాయావిని గూల్చి ప్రాణ మధువు + ద్య(త్రౌఢిమైె( గ్రోలి యు. 

త్కుట మత్తుండయి వాలి ధీరత గుహా, ద్వారంబు దాపించి య 

చ్చటి మూ(తంగని సూర్యజుందిలిచి యే + చందాన మార్మాట యొ 

క్కుటియున్ లేమికి టీచ్చనొంది వడిను + (గ్రక్రోధుడై యంతటన్. 

ఉ॥ వాలముతోడ( బాదమును + పైకెగయించి బలిష్ట చండ వా 

తూలము( టో లె దన్న వడి( + దూలి శిలా నికరంబు లువ్యునన్ 

దూలము పోల్కి( గొన్ని చని; తోయద మండల మంటె, గొన్నిది 

గ్గాలము దా(కె( గొన్ని పడె 4 సాగరమందున టీవ్వు అివ్వునన్. 

ఉ॥ ఉరవడి వాలి వెల్వడి మ + హోద్దతి( గాంచిన వారలెల్ల( బె 

ల్కుజీ పజఅవంగ నచ్చటికి 4 ఘోరత రాకృతితోడ రా, "సజో 

త్తరు( డకలంకు6 డా(శ్రవు(డు + తామరసా ప్పసుతుండు చూచి త. 

చ్చరణములందు (వాలె భయ + సంభ్రమ భక్తులు ముప్పిరిం గొనన్. 

ఉ॥ (వాలి నమస్కరించి ప్రభు వర్యః + భవ త్పునరాగమంబు మా 

శేలొకొ లేమి(జేసి తపి + యించి మహాపద మూ(డె నంచు మీ 

పాలికి రాం (బియత్నపడ 4 వానర సూరులు మంత్రివర్యు లీ- 
కోలును చూప కిచ్చటికి( + గోరిక( దెచ్చిరి తమ్ము గావంగన్. 

ఉ॥ వారల యౌజ్జకున్ వెజచి + వచ్చితి నిచ్చటి కిట్లు లీ ధరా 

భారము పూని మీకడకు( 4 బట్టుగ రామికి సిగునొందు నా 

తోరపు దోషమున్ దయను + దోచి కృపొమతి నాదరింపుమా 
నేరమి పిన్నలం గలుగ + నేర్చిన పెద్దలు నెంచు టొవ్పగున్. 

ఉ॥ తమ్ము. డిటుల్ వచింప భయ + దమ్ముగ నింద్రసుతుండు కాంచి గ 
ర్భమ్ములు పేవులుం గలంగ ౪ రక్కె_సమాటలు పల్కి తమ్ము దే 



కీష్కా ౦ధాకొండ ము. 

హమ్ము నలంగ మోందె జల * జాప తనూజు,డు డిలవో(బవం. 

గమ్ములు దొడ'భీతిని క + కావికలై దిశలన్ భజింప(గన్. 
ఈ. ళా 

మ॥ పరితాపంబున సూర్యసూనుండు భయ 4 (భాతిం బయోరాసులం 

బరంగం దా(టి యణాండ భిత్తిక సమీ + పం బొంద(గా౬ జేరినన్ 

_గరుణాసంగములేక వాలి హరి సం 4+ కాశుం డనాయాస స 

త్వర స త్వంబున దాటి పోయెనన + పీ తానాధు( డగ్గించుచున్ . 

మ॥ మనసుగ్రీవు: డు వాలిచే నప్పచె సా, మర్ద్యంబునన్ దూ(కుచుం 

జను చంద ంబులు నేర్చె గావలయు( గ 4 ష్షంటొంది యంచాంజనే 

'యుని వీక్షించి యనంతరంబు త్రిదివే + కో తంస మార్తాండ నం 

దనులే జాడల( బోయిరో యన జగ + శ్రాణాత్మజుం డిట్లనున్. 

చ॥ జలధుల కవ్వలం జరగి సొరసమి[త మయూఖ సంతతుల్ 

చెలంగని చక్రవాళగిరి. + జేరియు వెరడి యతి క్రమించుచున్ 
జలజభవాండ భి త్రికను + చయ్యన నింద్రసుకుండు డాసి య 

చ్చలమున€ బ'టై నాతని వి* శంకట దృ తిని పిచ్చలించుచున్ 

ఉ॥ సోదర హిం(్రకుం డనెడు' 4 సుద్ది జగంబు వచించు నంచు నుం 

తే_దన మానసంబున మ 4 తింపక దొడ్డకరంబు లెత్తుడున్ 

భేదిలు నీత (.డయ్యదను + కీడ్పడకుండ స్ జూచి వేగ ని 
ర్మోదముతోడ బాజెం దన + ముందీ వెల్ల నలంగ(ద్రొక్కు_చున్ 

చ॥ పటపటమంచు వాలి తన + సండ్లను గి:టిన కాలు దేనియున్ 

దటతటపొంది తా నగభయ + దానము చేసిన వాని. గావంగా 

నటమటనూను( బూర్యము మ + హాత్ము మతంగుని శాపధీతిచే 

గటకట। రాడు గాన మనః గల్లి + నితం డిట నిన్నినాళ్లుగన్ . 

"వే॥ ఇతని ధర్మపత్నిని రుదు + నత డుకోరి. చేరందీసె నీతండు ను 4 శ్రీని స్తీని 
వదలి రెంటికిం జెడరే , వ.డుగ నున్న, వా,డనుచు బల్కె_( దత్కాథ + పవనసుత 

“తే॥ నిత్యనిర్మ్యలు'డగు రామ + నృపవరుండు, మి(త్రుకథ' విని కోపంబు + మిగులనూనె6 

గుంగువేళ జగంబుల * (మ్రంగునటి, పెదవి కంపించె, గెంపొందె* వీతణములు. 
చు 

చ॥ ఆరయ. జతుర్ముఖుండు నిట 4 లాకు(డు( దక్కు. సురాధిపాదులే 
పరముని వాజినః (క్రియల + భావన సేసి గ్రహింపనేర రా 

హరి తన' పాదపంకజము + లాదట ధాత్రి వహింపనుంచుటల్ 

ధరణి నధర్మముం జెతిచి + ధర్మమునిల్క_గ నిల్పనే కదా?, 



క౦ందిరోమాయ ణము. 

చః దయ యొక యింతలేని పిన + తల్లి వచించిన దంచు దమ్ముక్తి 

రయమున సర్వసంపదలు + రాజ్యభరంబు' నొసంగు నాకృపా 

మయుడు దయం దొటింగి యొక + మందుడు తమ్ముసతిజా హరించుటల్ - 

స్వయముగ విన్నవించు తరు + వాత సహించుచు నూరకుండునే? 

ఉగ వానర వీరులార! త్రిభు 4 వంబుల( గల్లిన పీరు లెల్లరుం 

బూనిక వచ్చి వాలి యసు + వుల్ పరిరక్షణ సేయ నిల్చినన్ 

నక యుక్క_డంచి కపి 4 మాన్యధరిత్రి రుమా యుత ంబుగన్ 

మానుగ నీకు నిత్తు నను + మానము మానము వాని( జూపుమా. 

అల్ల 

ఉ॥ నావు(డు దుఃఖసాగరము + నం బడి ముని తపించుచున్న సు 

(గ్రీవుండు త తటంబు( దిల + కించి ముదంబను వార్తి,జొచ్చితా 

నావల రాము:గూర్చీప్ల్షవ +, గావళితో( దలపోయం:దగ్గ సం 

భావన గలునంచు మతి + మంతుల( బావని ముఖ్యమంత్రులన్ . 

ఉక దూరముగా(గ నింగ్తుల( ౪ దోడ్కొని పోవ, గపీందు( గాంచి సా 

మీరి వచించు నీతల(పు + మేవిన భావ మెటింగినా(డ జం 

భారిసుతున్ వధింప( గల + యట్టి పరాక్రమ సత్త్వసంపదల్ 

వారికి ( గల్గునే యని య + వారణ సంశయ మంద నేటికిన్? 

హనుమ సుగ్రీవుని సంశయము దీర్చుట. 

ఈ॥ అరనిహ స్త పాదముల + యందు సునర్శన శంఖరేఖ లు 

ద్ద్యోతక విశ్వ వంద్య లస + దుత్తమ వూరుష లకణాళి వి 

భ్యాతము గా(గ నున్నవి జ + గంబున నేరికి(.గానంగాన ల 

క్ష్మీళ రుణీ విభుండె యగు + సిద్దము నమ్ముము నా వచస్సులన్. 

చ॥ (త్రిపురములన్ దహించి యతి + తీవ్ర రుషా సహితుం గృతాంతు ము 

న్వ్యపగత జీవు( జేసిన క 4 పర్తి కరాంచిత భీష్మ చాపమున్ 

ద్రవగొని రాజసూనులు శీ 4 రంబులు వంప(గ నెక్కు- వెట్టి చి 

ద్రువ లొనరించు సత్త్వు(డు చ + తుర్భుజుం డొక్క (డు దక్క గల్లునే?, 

ఉ॥ నాజనకుండు వాయ వొక 4 నాడు 'కమారక। ధాత (గన్న పం 

కేజదళాయతాతునకు( + గింకర వృత్తి గడింతు వీవు త 
త్పూజయె నీకు నాకు భవ + దుఃఖము లెల(దొలంచు జన్మము 

శ్రేజిత రీతి బౌల్స్బు' నని + తెల్పంగ నేనును సం$యించుచున్, 

ఉ॥ అప్పురుషో త్రముం దెలియ + నంగము( దెల్చు(డి యన్న నాత,డున్ 
ముస్పు జగంబువొందు తలి( + బుట్టి ప్రనన్నత గానవచ్చుచోం 



కిష్కి ౦ధాకొండము 

విస్పగు భక్తి చేకుజు ద్ర + వించును (పేవు లకారణంబుగా 
నప్పుడు తత్కపాకరు ప * దాంబుజ సేవ యొనర్పుమా యనెన్. 

ఉ॥ వానరవర్య। తధ్విధమె + వరిలే నిప్పుడు శంకలేలః (శ్రీ 
జొని మహా త్త్వసత్త్వముల + చంద మెలుంగ( దలంచి కేని ల 

త్యానకు లొంగకుండు తరు 4 సప్తక మొక్క. శిీముఖంబుచే 

.నూనము లేక తూటీ చన 4+ నొయ్యన నేయుట చూతమా యనన్. 

చః భళియని తోడునీడయగు + వాయుకుమారుని గట్టిగా. గవుం 

గిరి గొని మోదమంది తుల + కించుచు రాముని | చెంత కేగి (ప్రాం 

జరి ఘటియించి రండని వి + నమత. దోడ్కొౌని పోయి యొక్కచో 

నిలిపి నభంబు రాయు నవ 4 నీజములం గనిపించి యిట్రనెన్ . 

శేజ ఈ మహోన్నత సాలంబు + లేడు నొక్క, యిషువుచే రంధ్రములు వహి + యించు ' 
వ్రబ్బి యున్నట్లి నామనో 4 వ్యాకులతయు(, దాజునని వచియింపంగ + దాశరథియు 

ల 

శః ఇనసుతుకోర్కిి దెలిసి మో, మున మందస్మితము చెలువు * “పౌలు పారంగనె 

టన రనువున గుణమెక్కి_డి, ఘన తరువుల చెంత కరిగె, గజ గమనుండె 
అ మ 

స పసాలవరసనము 
. ఆలి మ్ 

చ॥ యుగములు మాజినన్ నిలుచు 4 నున్కి. నశింసదు లోక జాలముల్ 

'తెగు తజీయైన నీ తరులు + తీజవు స సప్త ప కులాచలంబులే 

యగములుగాంగ నిల్చినవి * * యంచు వచింప(గ దగ్గస ంస్టితిన్ 

నెగడి మహోన్నత ంబులయి + నింగిని రాయుచునుండు సెద్పుడున్, 

చ॥ ఇన శకులీ మహీజ శిఖ + రేం (దము(గాంచి తరింపలేక చిం 

తను తపమూన (బ్రహ్మాయు ను +, దగ మహోత్కట సాల స ప్పకం 
బును గని దచ్చిరో (గ్ర దళ * ముల్ గని తెల్ప(గలేక పోవ ౧౫" 

మనుజులు దాని యున్నతిని + మానుగం గొల్చి వచింవనేర్తు రే? 

చ॥ (ప్రతిదినముం (బతిక్షణము + భానుని వాజులు ప్రాలు మాల కి 

ట్లతితర వేగముం గొని ప్ర + యాణము సేయ మజొక్క హేతువున్ 
వెతకిన( గానరాదు తరు 4 వి స్ఫృతి దిక్కుల6 దిర్వి పూర్ణనాం 

ద్రత గొన దాని నీడ నల(+ తం భజియింపకయుండు నిత్యమున్ 

చ॥ చదల జిరంబుగా. బొదలు * చక్కని చుక్కలు గాము లుప్పరం 

బు దవిలి యెల్ల దిక్కులను + పొల్పు వహించెడి విందు పూచు నొ 

ప్పిదమగు పూవులే; విటప + వేధముచే వ్రణమైన మచ్చయే 
యెద శశి కందటంచు వచి , యింపంగ నొప్పె. దదున్నత స్టతుల్. 
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ఉ॥ భేదము సేయరాని సృథి + వీజము' లందలి కొమ్మ రెమ్మలా 

చ్భాదన సేసి వ్యోమము ది + శా వలయంబును' గప్పియుంటచే 

వేదములట్లు పొల్చుటను 4 వేలుపు (బెద్ద హుమోాయి హంసిత్లో 

మోద విహారముల్ సలుప( + జోలునటంచు వచింప(గా దగున్. 

ఉ॥ గాలి చలింప(గా విసర( 4 గమ్మని వాసన వీచు వుష్ప ప 

శ్రాలియు( బండ్లు కాయలు స +'మస్తము చెట్టుల నుండి డులి య 

వ్వేలుపువాకయందు గడి + వేళమ భూమికి జాట్ తోయధిన్ 

బోల(గం జేరఃగా( దగు స 4 మున్నతి నొప్పెను స ప్రసాలముల్. 

చ॥ కొనలు గనంగ రా వజుని , గోళములం దగదా(టి యవ్వ్యలన్ 

నర(గ( బోలు నన్న విధ + మున్ వహియించి త్రివిక్రముంబలెం 

బొనరి ధర్నితి మధ్యమున. 4 బొల్భ్బు హిరణ్య నగంబువోలె లా 

వున దనుపొంది చూపులకు + భూరి భయంకరమై విరాజిలున్. 

శే॥ వాలి సుగ్రీవుల మనంబు + పగిది చేవ, గలిగి. యాదిశేషని వడ + గలను గూడ. 
జీల్చుకొని క్రిందికిం బోవ( + జెనయు వేళ్లు, గలిగి మద్దు లభేద్యమె 4 వెలయుచుండు 

శే॥ పెరిగి దటమె పరవిన 4 విప చయము, భాస్కర నిరోధ శంక యా, వహిలంటబేసి. 
రు ల 

యుదయ చరమ గిరులకం బె +, నున్నతిగొని, యోజనంబువి సృతితోడ + నెప్పుచుండె 

మ॥ ఇటు లొప్పారెడు స ప్రసాల నికరం + వీక్షించి రాముండు త 

త్పటు చాహాబల మంత వారలకు జూ * సంబూని బీవ (శవః 

పుటముల్ గింగురు వోవ నిర్ణరవరుల్ + మున్నెన్న,డున్' లేని సం 

కటముం బొంద(గ నుల్ల సిల్లి గుణ టం 4+ కారంబు గావింప(గన్. 

&l దగ్గజ నున్నవారలును 4 దవ్వుల నుండెడివారు దిక్కరుల్ 

బెగ్గలి సొమ్మవోవ నర + వింద భవుండు దినంబు లెంచ మి 

న్నాగె ఫణీం ద్రు.డున్ వడ(కి + యోరకునవ్రాల్బ ఫణంబు లన్నిటిన్ 

యొగ్గతిలంగ బడవి స + రోజ వాతా శ్యము లచ్చలించుచున్ . 

తే॥ శత్రు సంహారకుండు దా + శరథీవావ, గుణ నినాదంబు విన్న ల * క్కణు(డుదక్క.( 
దక్కువారలు పడు నవ + స్థల వచింప, నవమతించిన చంద మే + యగునుగాదె. 

తే॥ హనుమ దాదులు నిబ్బర + మంది రాము, నస్తు విద్యా మహ తమ్ము + నరయఃగోలి 
పూన్కి=నిలువ నాకర్తాంత 4 ముగను లాగి, సీరజాతుండు పఅపెను + నిశిత శరము. 

సాలవేధనము 

ఉ॥ సాయక మంత సాల త తరు + స పకముం దొలచేసి (కింద స 

పాయత లోకముల్ దొలిచి , యవ్వల నేడగు వసుపాళి లే 
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దే యని (క్రమ్మటీల్లి వసు 4 ధేశు నిషంగము “చేరె సప్త సం 

ఖభ్యాయుత ముండుచోం దొలిచి + యవ్వలికిం జన శేగు దెంచునే?. 

చ॥ జలనిధు లూర్యలోక ములు 4 శై లములున్ బుషు లర్కువాజులున్ 

మలయు మరుత్తులున్ భువన 4+ మాతృకలున్ (గహరాజి యుల్క చం 

చలత భజించి యే డనెడు 4 సంఖ్యను గల్లుట రామబాణ మి 

మ్ముల( దొలచేసి చంపునని + పొల్పును వీడి వడంకె నయ్యెడన్. 

శా॥ లోక (త్రాణ పరాయణుండయిన ఢీ + లోలుండు దుషాత్యులన్ 
లట 

జోకన్ గూలిచి ధర్మము న్నిలుప సు + శ్లోక స్ఫుర జన్మమున్ 
. సొ . aa జ 

(శ్రీకారుణ్యము తోడ నొండెనని సు + (గ్రీపుండు నిర్భీతి న 

సోక ప్రాభవ భవ్య పాదముల సం + సోత9ంబు గావించుచున్ . 

సుర పూజితంబులౌ 4 చరణాంబుజములకు, శిరము సోక(గ (మొక్కి. + చేమొగిడ్చి 

పంన భూతములీవ * పంకజాసనుండీవ, క్షీర సాగరమందు 4 చెల(గు దీవ 
పాపమ్ములం (దెంచు + పరబేవతవు నీవ, వెలుపల లోపల 4+ వెలు(గుదీవ 

మత్పూర్వ పుణ్యః + ర్మములె యీధాసున, కడకు(దో చైచ్చె ని + షృు_లుషహృదయః 

ఏం గృతారు,డనైె తినా + కేది కొదువ? పాపములు (తవ్వి పుణ్యంబు + పండె నేండు 
థి యా 

రాక్షసవిరామ। భవ్యతా + రక సునామః, సద్దుణ సోమః (శ్రీరామ 4 సమర భీమః 

చ॥ అని వినుతింప వాలి యిడు 4 నంగదచే( దపియించు వానరుల్ 

గని కపిరాజుపాలి కొక + కాలు(డు నేటికి వచ్చెనంచు ము 
ద్వననిధి ముని రుచ్యమగు * వారుణి నాని చెలంగి పాడి న 

_రనములు చేసీ గంతులిడి 4 దాంటిరి దూశిరి తొంగలించుచున్. 

ఉ॥ అండచయంబు లొండయి య 4 గాంతము వేళ మహాగ్ని కీలలు 

దండత (6 గాల్ప6గా మిగిలి 6 తప్పిన యెమ్ములకుప్ప కై వడిన్ 

మెండయి దొడ కొండవల 4 మిక్క్-లు దుందుభి యెంపగూ,డు కో 

దండధరుండు కాంచె చస + దారిని నెమ్మది నబ్రమందుచున్. 

ఉ॥ ఇయ్యది కాలు వాహనము 4 * నెమ్మూల కుప్పయొ? దిగ్గజం బొకం 

డెయ్యన( గూలెనో? మకర , + మొక్కుటి చచ్చి కృశించి యెండేెనో ? 

యియ్యెడ నిట్టులుండుటకు + హేతు వదెయ్యది? తెల్ప(గోరెద ౯ా 

నెయ్యరిః యన్న నిట్టను వ 4 నే చరనాథుండు సంతసంబునన్.. 

8. దుందుభి పటలము, (15) 

శా॥ శాత్రవ హింసనాయత రు 4 షామతి దుందుభి దానవుండు న 

కత్రపతిం బెకల్చు సుని + శాత మహోన్నత శృంగధారియె 

407- : 
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చిత్రతరాళృతిన్ మహిష 4 కర్ణముతో ౬ జని చుందరాద్రి నా 

శాశ్రముతో( బయోధి( బెలు 4 "రం గలచెన్' హరి రోయు కోసమె. 

చ॥ హరియును [మోలనిల్చి యిటు + లాలము చేయుట యేల యన్న నం 

గర మొనరింప రమ్మనుచు( + గర్పురు( డాడ(గ నన్నుబో(టి స 

త్ర్వరహితు నేల కోరెదవు? * తార గిరీంద్రము' చేరి పార్వతీ 

వరుని దురంబు సేయ బిలు + వం దగునం చసురారి పల్కగన్. 

చ॥ వడివడి వాడు రుద్రభగ + వానుసీ శై లము( జేరి కొమ్ములం 

బొడిచి పెకల్చీ (పోయ( బని + పూనుడు శూలియు _మోల నిల్చి సీ 

వడుగు నదేమి శెల్పుమన + న య్యసురుండును సంగరానకుల. 

దొడ(గుమ యన్న శంకరు(రు 4 దుందుభి(గాంచి హసించి యిట్లనెవ్ . 

ఉ॥ నీకు నమాన దోర్చలు(డు + + నిర్ణరనాథు(డు భికువైన నే 

నీకొను బెట్లుపొమ్మన ను , రేం ద్రుని చెంతకు నేగి దై త్యుండున్ 
నాకు రణంబు నిమ్మన(గ + నాక విభుండును గాంచి నీకు న 

స్తో భుజా (గ కండువున( 4 దొక్క-టయేని వచింతు( (బీతిమై. 

ఆ॥ ఆహవ దోహలుండు సవ + గాధిపు( డొక్క_డు నా కుమారకుం 

డోహరి సాహరిం వెన(గ + నోపును వాలి యతండు పొమ్మన౯ 

దాహకుపోల్కి నేగి రణ + దర్వుని వాలిని పిల్చి యాగిరి౯ 

బాహుల6 గొమ్ములం గెల(కి * పాడొనరింప(గ( దాక వాలియున్. 

సీళ వడిందాంక నిరువురు * వలపల దాపల, గిరిగిర( దిరుగుచు 4 నొరయు నపుడు 
వారి నేర్పజుపంగ + వలను గాక్టుండ(గ(, బడుదురు విడుదురు * తొడరుచుంద్రు 

నిలుతురు పిలుతురు + నెగయుచు( దిగియుచు(, (దోతురు లేతు రు + త్పుకత మెణియః 

బాద ఘట్టనలచే + బలువిడి యగ్నిపై . కెగసెను ధూళియు 4 నెగడె దిశల 

శే॥ భూధరంబులు హుంకార + ములకుమాజు, (మోంగె భూనలివడ (కుచు + (మొగె(బకృతో 
షు ON 

నిలుకడం దప్పి చెలువంబు + నీ(గె వార, లెచ్చు తగులు గనకిటు * పెచ్చు పెరుగ. 
a ౧ 

పీ అంబుదంబులు నంద 4 రంబు నంబుధులు నం, బుధి వేష్టితాథిల + భూతలంబు 

ధూసరావృతమయి + తో తేరకుండె ని, య్యిది యది యని నిర్ణ + యింపరాక 

పండ్రెండు నెలలిట్లు + లీండ్రంబుగా( బోర, విజిగీషువౌ నగ + * భేదిసుతు (డు 
(పోన్నత శృంగముల్ ॥ పో(డిమితో( బట్టి, యీడ్సి యూడ్చి శిరంబు +, నేయునంత 

శే నసురు( డంత( బర్గన్య గ్ ర్లానుకారి, యైన ఘన గర్జితంబు మి + న్నదర జేసి 

నిలువ వాలియు( గోనంబు 4 నిలువలేక , పిడుగుకై. వడీ 3 శిపె పై ' బొడువ వా(డు. 
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ఉ॥ దిమ్ముగొనంగ నెత్తిపయి + దెబ్బపడ౯ా విలుగన్ బదమ్ము లం 

గమ్ములు నుగ్గుగా( జదియ( + గందరలీలను పొల్చునోట ర 

_క్ష్మ్ములు [గ్రమ్మి వెల్లువలు * గాం (్రివహింపంగ జీవపాళి యొ 

క్కు_మ్మడి లేవ వజ్ర హతి 4 నుర్లు గిరింబలెవాండు డుల్ల (గన్. 

చ॥ మటీయును "వాని. బటి పలు + మాజులు చామర మట్టు (త్రిప్పుచున్ 

దిరుగుచునుండ శోణిత ము + దిక్కుల జిజ్లున( జిస్పిలంగ ది 

క్క_రుల యొడ ళ్లు ధాతువుల + కాంతి వహించిన లీల. (గాలె సీ 

గిరివర మెల్ల నొక్క ఘన 4 కింళుక వృక్షము(టో లె భాసిలెన్. 

మ॥ ఫటు బాహా బలశాలి వాలి యటుపై *_పై ద్రిప్పి వెవంగ నొ 

క్క_ట మేఘంబుల దా(టి భాను శశి న 4 శత [ప్రభా మండల 

స్ఫుట భాగంబులు దాంటి యూర్హ్వ భువనం + బు ల్లాటి ప్రాణంబు అ 

చ్చటనే నిల్వ శరీర మిచ్చట(బడెన్ + శక్రాదు లగ్గింప (గన్. 

ఉ॥ దుందుభి విస్తుకంపెస(గు + తోరపు దేహము బుశకమూక ముం 

(గింది కడంగ(6గా6 బడుడు( + గిన్కమహామహు(డౌ మతంగ మౌ 

సీందు(డు శాప మిచ్చె నది * యే యుపకారిగ6 గాచుచుండె న 
న్నిందని సూర్యసూతి వచి 4 యించెను పూర్వ చరిత్ర మింపుగన్. 

ఉ॥ రామవిభుండు తత్కథక + రొంబు రహింపంగ వించు6 జావ వి 
ద్యా మహనీయు లక్ష్మణు ము + దంబున( గాంచి యనుంగః దీని ని 

చ్చామతి నిందునుండి యొక 4 చక్కటికిం దొలగింపు మన్న ని 

త్యామల శీలచిత్తుండు ప + దాంగుళితో నెగమీంపె మీ(ట6గన్. 

చ॥ అదియును సత్యలోకమున 6 కవ్వలి చోటికి. బోయు (క్రమ్ముఅన్ 

జిడియె(గ నచ్చటం బడియెం 4 జెచ్చెర: గోయల మూ(౭యార్చె సీ 

రదము [క్రియన్ రఘూ త్రము(డు + రాజిత పుష్ప వనంబుచేరి స 

మ్యుదమున నుండ భాస్కరుని 4 పుత్తు9 డు సన్నిధి నిల్చి (పేమమై. 

_ 4. ఆభరణ దర్శన పటలము. (42 

చ॥ మలి యొక మాట' దేవన! విను + మా యొకనాడిట మేము గుంపుగా. 

డిరుగుచునుండ రావణు(డు 4 తెక్క-లియై తమ కాంతనేమొ పే 

రురవడి( గొంచు( బోవునెడ + నుగ్మలి యుమ్మలికించు బీ వనో 

త్కరముల( గల్లు త్రోవలను + గాంచుచు రోదనముం బొనర్చుచున్ . 

మ॥ తన మారంబు తదీయ నాథునకు దూ * తం టోలె, గాన్బించు(గా 
Cn 

కని కాంటోలును భూషణావచల స + య్యబాకీ చేలాంచలం 

45 
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బున నొప్బన్' ముడివై చి జాజి విడిచెన్ + బూర్జా(శ్రు వర్షంబుకో (, 

గని మేమయ్యడది యంత రిక్షమున( టి, కం బట్టి హ హ స్తంబులన్ 

మ॥ ఒకచో దా(చితి మావిభూషలను మీ, కొప్పార( జూపింతు మో 

పిక వీకింపుడు మీ సతీతిలకమౌ + పృథ్వీజవో? కావొ? యం 

చకలంకుండు దినేశ పుత్త9కు(డు (ప్రే + మాలాసముల్ సేయుచున్ 
సుకలుండొ రఘురామ భూవరునకుం + జూపెన్ (బమోదంబునన్. 

శా॥ సీతా దేవి విభూషణంబుల( బరీ + శీంచెకా నిమేషంబునన్ 

జేతం బగ్ని6 గరంగు 'మెనము క్రియం * జెందెన్ ఏిభూషామృత 

ut తిం బొందెను సొమ్మసిల్లె నని వ + ర్రింపంగ నెట్లొను? త 

జ్ఞాత సీత హృదంతరస్థితి మహా + చాంచల్యముం బొంద(గన్ 
జు 

శా నారీరత్నము నంగకంబులను వి 4 న్నాణంబుగా నొప్పు మం 

జీరా ద్యాళరణావణర్ జనకజా + శ్చిషాంగముల్ జ్ఞ ప్తికిం 

దేరం గానంగనయ్యె( బాప మవియా + ర్సిం గూర్చునే కొక పే 

రారాటంబును మాన్పనేర్చునాకొ సుం 4 తె నన్ ధరా జానికిన్ ? 

చ॥ ఎడయికచే( గృళించిన. మ + హీళశుని తెల్విని దెచ్చె నందునా? 

దుడుకున రాము జీవముల 4 దోరిచె నంధున? చందనంబుకై 

వడి సుఖ శె శ త్యమిచ్చెనని పల్కుదునా? కడు నుగ్రతాపమే 

యిడె నగ నేర్తునా! మజియు 4 నేమని చెప్పుదు? నెట్లు దెల్పుదున్? 

చ॥ కొసరి వచించు సీత తొడు + గుల్ రఘువర్యు.డు (పేమ మూర్కొనం 
గుసుమములయ( దాల్చుటకు( + గోరంగ నొపి ప్పిన వు త్తరీయమై 

విస్సమర కాంతి యుల్ల సిలి + పేరురమందున గందమట్టు లొ 

ప్పెసంగె శరీరమెల్ల రహి 4 యించి విగాజిలె దుప్పటంబు నాన్. 

చ॥ కనుగవ నుండి య(కువులు 4 కౌట్ి యటం గల వస్తుజాలం 

గొని వడి( బాజె దేహము గ, గుర్చొడిచెన్ భరియింపరాని మో 

దనమున నున్చి నిక్క భుజ *, దండము లయ్యెడ రామభదు. డొం 

దినయది గసంతసంబొ? దుజి + (తైవ్వని తాసమొ? మేని సొమ్మయో?. 

మ॥। తనువెల్లన్ విషబాధ నొందు వహి సం + తాపించి శ్వాసంబు( (బ 

జను పోనాడి ధరిత్రి (వ్రాలు సరఏ + జాతాొక్తు సుగ్రీవు( డొ 

య్యన వతంబున రోమబృందము దుటు + క్కంచూన( గేల్పాంచి తొ 

మున కానించికొ నె౯ా మనమ్మున దిగు; ల్పుట్టింప దూపెల్లుచున్ . 
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సు గీవుయు రాముని సితికి సంతాపించుట. 

మ॥ అటు సు గ్రీవుం డురమ్ముపై  గొదువలే + కానించు కొంచున్ మహో 
. త్మటమౌ రాముని దుర్వ్యు వస్థం గని చి + త్తందిందు సంతాప లం 

పటు(డై కుందుచు నిట్లనున్ రఘువరాః + పాపాత్యు(డౌ నేను సం 

కటపాటుం గలిగించినా(డ( దొశవుల్ + గాన్సించి నీ కియ్యెడన్, 

ఇా॥ వేదో ద్దారక ! యీ యజాండమున న 4 న్వేషించి నాలావు దై 

రాదురా రావణ దుర్విదగ్గు డెలు(గన్ + వ్య క్రంబుగా నీ యశః 

రస్టల భూసుతన్ భువన ల+జ్మీం దెత్తు సం దేహమున్ 

లేడిస్. తపించి సొమ్మసి౨? వే, లేమ్మా జ జగన్నాయకా।, 

మ॥ అమృతోద్దారః పతివ్రతానియమముల్ 4 వ్య క్తీకరింపంగ జ 

న్మము తా( గాంచిన లోకమాత భయ కం + పంబుల్ వెసం జెంద నొ 

ప్పమి గావించిన నీచ రావణ శిరో , బాహార్గళుల్ గాక లో 

కములున్ నీయొక బాణ సంహతికి ల + క్ష్యంబై న( గాంజాలునే?. 

తో 

మ భువనోద్దారక। యింద యుండుము దుహా 4 వీర్య (పతాసంబునన్ 

దివిజుల్ "మెచ్చ లంక యేటికి జగ 4 దృృందంబు శోధించి దా 

నవ రాజన్యుల మ_స్తకంబులను చూ రం బాడి నీదేవి నీ 

వవు మేల్మేలన( దెత్తు సేవకుని కౌ ఈ ర్యం బిపై వీకీంపుమా. 

ఉ॥ దానవ మర్తనా! భవ దు + దార గుణంబుల(గొల్చి నిల్చి నీ 

నతి'సేయు నెయ్యుర, దు + హోర్య పరాక్రమ శోభితుండు స 
మ్యానితు(డై న లక్కుణుండు, *మస స్త మందు జగమ్ముతాల్బు స్ 

_ యానను: నిన్ను నీవ యిటు + లక్క-ట చూచెద యల్ప దృష్టితో? 

మ॥ తమ సామర్ష్యము తామె చెప్పుకొన రు, ద్యత్సీరితిమె సజ్ఞనుల్ 

తదు కార్వంబుల( బట్టి లోకమె గురు 4 త్వంబున్ గనన్నేర్చు ధ 

ర్యము నీవేకద నిన్ను గాకితర ధ + ర్మంబుర్ భువిం గలునే? 

(భ్రమలం బొందుచు నుమ్మలింప(దగునే + ధ్రాంతాత్ము చంద ంణునన్?. 

చఛ॥ అకలుష వాగ్విశోరద : పు + గరియు 'బ్రహ్మయు వి షర వుం 

కటిగం జేరుచో సమత 4 యొప్పగుచుండునుగాని వార లొ 

కొ్క-నరుగ వేబువేఅయిన 4 నౌప్పరు రు నీకు సమాన సత్త్వుచె 

వికచ జలేజనేత్ర ! యిటు + విణ (డి సోల్కి. దపింప(బోలునే?. 

1 కాంచన చిత్ర పంకరుహ 4 కొర్ముకః నా కుబుకోరి._ సిప్పుడే 

కొంచక చేయుమా యనుచు. 4 గోరుటలేదు విశంబినంబు లే 
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కంచిత లీల నేగ యసు + రాధిపుచే నగచాట్ల నొంది శో 

కించెడు దేవి బంది దొల( + గింతము లెమ్మని పల్కునంతటన్, 
కజ రాము( డొకో విధమునన్ మూ, ర్భా మేఘము తొల(గం దేజి + ప్రబ్బిన బాష్ప 

సోమము వెలియంగడుగా, రామున సుగ్రీవు( గాంచి + క్రచ్చజ ననియెన్. 

శ్రీ) రామునిని రే ద ము. 

an పాపు(డనై న యేను నొక పర్వత సన్నిభ చాప మూని సె 

లోపిన శౌర్యశాలివలె + నుర్వర( (బ్రాజముతోడ నుండ దు 

ష్ర్రాప దురంత దుఃఖముల * వందురి జానకి భూషణంబులన్ 

దూపిలి దూసె నా (బ్రతుకు + దుర్భర భారము గాదె భూమికిన్?, 

చ॥ అలఘు పతివ్రతా గుణము + లారసి గౌరవకీరులన్ మహిం 

జెల(గిన త్రీలపట్ల నిటు + చేసిన వారలు పూర్వమెవ్యరే( 

గలరొకొ? దేవియట్లు కడ 4 గండ్లను పొందుచు నుండ నే శిలా 

తల గిరి కాననంబుల వృ + ధాతిరుగాడుచునుంటి (6 జెల్ల రేః 

ఉ॥ దారిని పోవువారయిన + దగ్గటీ చామల కెద్ది యేని యొ 

డ్రారము సేయువారల న * డంపః:గ (బాణము లిచ్చియైన మేల్ 

కూరుచువారు సద్దుణులు; + కోరిక దిక్కుగ జీవ గట్టగా 
వారక నన్నె నమ్మిన సు + భాసిని. గావ(గలేక యుండితిన్. 

'మ॥ గుణ సంపన్నులు మత్కుులోద్భు వులు ఠా, కుత్తుల్ పయోరాశినే 

కణ(కం ద్రవ్విరి గంగ దెచ్చిరి యశః 4 కార్యంబులం జేసి ధర్మ సం 

చణతం జింకలు దువ్వులొక్కదొన ని * చ్చన్నీరు ద్రావించి రే( 

బణ తిన్ సద్గుణ సంయుతన్ సతిని గా * వనేక యృంటింగదా?. 

చ॥ స్టిరుండగు ధర్మరాజునకు. + జేర(గ శక్యముగాని వీరు శం 

బరు( దునుమాడి యిందు దుర + వస్థల. దొపిన రాజుపట్టినై 

గురుతర దుఃఖపాత్రమగు + గోడు గొహారు భరించి దానితో 
శరములు చాపముల్ బరువు * చాలక మోయుచునుంటి( జెల్ల రేః. 

చ॥ జనకుని సత్యవాక్కు.నకు + జొటుడు గలుట యొప్పదంచు. నె 
| "ఓ 

మనమున నెంచి రాజ్యము శ, మంబున వీడి యరణ్య సీమకుం 

దనియ6గ వచ్చి యిందు సహ 4 ధర్శిణీ( గోల్పడి శౌ .వతంపు నిం 

దను జను లీసడింప6 దల + దాల్బితి నెట్లు తొలంచుకొందునో?. 

-లేః ఇట్లు దుఃఖించి పసచెడి 4 యెన్నరాని, శోక వేదనాహతు(డయి , సొమ్మసిలు 

రామచంద్రుని వానర + రాజు దుఃఖ, వారిరాళి తీరము చేర్చి 4 రమాటడించె. 
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ఉ॥ నీ యుపచారవాక్యముల + నీ(గితి దుఃఖ మొకింత మతమా! 

. పాయంగ నెంచినాండం దను + బంధము వేజొక త్రోవ లేదు నా 

కీ యెడ గడ్డునింద సమ'+ యింపంగ, నీకొనరించు పంతమున్ 

మాయక త్ర్చీ యవ్వల_ స + మాహిత చిత్తుండనై మరించెదన్ . 

హనుమంతుడు క ర్రవ్యముం దెలుపుట. 
నటి! 

క॥ అని రఘురాముడు పలుక (గ, విని మారుతి శేలు మొగిచి + వినయ నమితుండై 
జనపాలక। యొక మనవిని, వినవలతును జరుగవలయు + విధ మోపికమై. 

కే మొదట. ధరి 2 వాలి + సదమదంబు, చేస్తి భాస్కర ప్పత్తుం( గీ ష్కాంధ నిలిపి 

యసద్భశంబగు ప్రవగ సై + న్యంబు గూర్చు, కున్న దైత్యుల ఠావు రో + యట కడింది. 

క దై త్యులకు నెలవు ధరనొ? య, ధిత్యకలనొ? నాగముననొ? + దివినో? యెటనో? 

సత్యముగ నెజు(గలేమయ, గత్యముగా. వలయు వెదుక( + గపి సైన్యంబుల్. 

మ॥ క్షణజకాలంబున( జుట్ట నేరుతురు లో,” కంబెల్ల నిష్టారముల్ 

చణులై కూరురు పూర్వకర్మవలె హొం ౪ నల్ చేయ నేతెంతు దు 

రుణు ₹ కాటా తొలంగుచుందురు మహో 4 ఘోరాపదల్ వోవు ధో 

రోజి వారేగు పథంబు లా కుటిల చ 4 ర్యల్ కాంచ దుస్పాధ్యముల్ . 

4 అంచిత రీతిమై జగము + లన్ని యొ కేపరి నివ్వటిల్త గా 

'లించి మహీజ/ గాన(గ వ + లేన్ బరి దప్పి యొకొక్కచోటి శో 
ధించుచు. బోవుచో వితగ( + ద్రిప్పృటగాక ఫలంబు లేదు యో 

చించ(గ నేండ్లు పూండ్తు కడ 4 చెల్లును మీరు. దలంచి చూడుడడీ 

ఉ॥ వానర సేన కల్పమున 4+ వారిధి పొంగిన రీతి లోకమున్ 

బూనిక గవ్ప(గా( గలదు + పూర్తిగ డెబ్బది దెల్వ లుండు నం 

భోనిధి( (ద్రావ(గా6 జగము. + బో (డిమితో దల క్రిందు సేయ(గా 

నై నను చాలియుండు భవ 4 + దాజ్జ శిరంబున( దాల్చు నిచ్చలుకా. 

ఉ।॥ కావున! దొల్త వాలి. గడ6 + కన్ వధియించి యనంతరంబ మీ 

దేవిని రోయంబూన,గ వి + ధించుట కార్య మటంచు నెంచెదన్ 

దేవ! యనంగ శాంతినిధి + దీరుడు రాముడు మంచిదంచు సం 

భావన సేసి నే(డె చని * వాలిని గూ ల్రమ రండు, లెండనన్. 

ప్రీ భయద నేత్రంబుల + వలు శరభ మొండు, కడిమి నొప్పారు వ్యా + (ఘములు రెండు 

గమన కౌశల మొప్పు + గజములు రెండు ప, రాక్రమ సిర మృగ 4 రాజ యుగళి 
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నల నీల, తార మారుతులు ను * దారగుణులు 

శీర, సాల తమాల తా + కోలసాల 

జికా ప్ర + తతులు (కమ్మ 

రసక మెస6గ. 

(త్రోవ, జన్నట్లు సు, (గీవుండు 

రామలక్మణులును + రొజిల్ల ( గద 

కే వట పనస నుర పున్నాగ + బదరికాది, తరుపు లేలాది అ 

యున్న చరియల మార్గాన + నుద్ధతిమయి, నేడుగురు కూడి వెడలినా + 

సీ ఆమార్గ మందెల్ల + హరిణాకులై నట్టి, హారికాంత లూ(గు ను + య్యాల 'లుండు 

నుయ్యెల ల్లేని దో + ట్లొస్పుగా( ( జందన, తరులచే నిబిడమౌ + చరియ లుండు( 

జరియలు 'లేని దే + శముల మేఘావృత , మగు ఘనగిరి శిఖ * రాశి యుండు 

ఘనగిరి శిఖరముల్ + గలుగని చోటుల(, దావులు. వెదజల్లు + తీవ లండు 

శే॥ తీవ లల్లి బిల్లి క గల త్ కోవలుండు(, (దోవలందు విశ్రాంతికి + తోట లుండు( 

దో (టలు దొడ్డ డిగ్లియల్ 4 దో (చుచుండు(, డి గియల హారిజణంబులు డిగుచుండు, 

శే! అద్రు లెక్కునప్పుడు దిగు ౪ నపుడు సహజ, వరరుతముసేయు గండ పెం + డెరములులి 

రామలక్ష్మణుల్ వీరహ + ర్యక్షభంగి, నడచినారలు తోడి వా + 'నరులతోడ 

స్కీ కాకుత్సృవర్యుల 4 కపికలోత్తంసుల, గమన వేగమునకు( + గరులు బెదరె 

జీమూతస ంఘముల్ + చెద౭. దుంపురులు చిం, దర వందరై వనుం 4+ ధరను రాలే. 

సురపొన్న వృక్షముల్' + సొంపార( బెరి(గిన, చశీయల నురగముల్ 4 పరుగులె తె 

శరభ శారూల కేసరి 4 భల్లుక, గవయాదులును భీతి + దవిలి పాఠె 

శే! వానివేగానవిజీగిన + పాదపముల6 దేనెతె'మైలు చితికి ధా 4 త్రిని (స్రవింప( 

పోవుత్రోవ యెల్లెడ జాల + బురదయగుచు, నడవ సులభంబుగాక జా + బుడుగ నుండె, 

తే॥ పద్మరాగ మణీ ప్రభా + పటలి పరవి, మండుచున్న కొండల(బో లె + మలసె గిరులు 

వాని( జల్లార్చు జలదముల్ + ప్రబ్బు కరణి, రాఘవుల దేహకాంతులు + శ్రాలుచుండె. 

ఉ॥ పాటు వియన్నదీ జలము + పర్వత సానువులందు (దో ణులన్ 

బాజు( బొలంబులందు గల 4 పై రుల కందలి మీలు చాలుగళా 

బాటు యరంబులున్ బొడువ( +, బాజు మదావళపాళి వెన్నులం 

బాటు దిత త్రి బృండములు + పాదస శాఖల. బాజు. గో(తులున్. 

పే॥ఏలా లతాజాల + డోలాసమాలోల, ఫల వాసనలు సుర 4+ పాళి. దివుచు 

మకరంద నిష్యంద + మలయజ సాను ని, ర రములు నక్షత్ర + సమితి దివుచు 
బహురత్న జాత ప + భా మరీచీ జాల, మిరద్రచాపంబుల * నేచి తివుచు( 
బటుతరవిస్ఫుట + స్ఫటిక శిలాతల, సందోహములు బాల + చంద్రు దివుచు 

శే విరులగుత్సలు(గహాకాంతి + విరియ(దివుచు, సారద్రగుల్మముల్ మేఘసం + చయము(దివుచు 
వృకు సంతానములు మిన్ను ,. (వ్రీల దివుచు, రమ్యతమమైన యవ్వన + రాజమందు, 
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మ॥ కమనసీయంబుగ నిట్లు లుల్లసిలు త 4 ల్కాంతార మాగ్గంబునన్ 

' (శమ లెక్కింసక పోయి స్వర్ణమయమౌ 4 స్వర్షంబె యచ్చోటిక్న్ 

సుమనో రాజసుతుండు తెచ్చెననంగా + శోభిల్లు కిష్కింధ మో 
దము 'పెంపార(గ డాసి చేయదగు చం + దంబున్ విచారించుచున్. 

ర, వాలి వధ పట లము. (150) 

చ॥ అరి బల మరనుండు సుగు + ణాఢ్యుండు రాము(డు కొంత సేపు (క 

చ్చటి( ద లపోసి యర సుతు + నాదట( గాంచి బలీముఖేం ద్రః నీ 

వరమర లేక వాలిని ర + ణావని కామికతోడ( బిల్చి సం 
గర మొనరింపు మొక్క. విశి + ఖంబున( గూల్చెదదవ్వునుండియేన్. 

4ఉ॥ నావుడు మేలుమేలని ఘ *, నంబగు నూహమటంచు నుబ్చి సు 

గ్రీవు/డు సింహనాద మొన 4 రించె. బయోధులు పుల్లగిల్ల మే 
ఘావళి సిగ్గిలంగ నమ + రాలి కలంగ జనంబు క్రుంగ ది 

గ్ఫూవలయంబు పిక్కటిల * వ్యోమము మిక్కిలి బూరటిల్ల(గన్. 

వే ర మ్మెదిరించి పో ళ రంగ సమరంబున, నంతకాంతికమున 4 కనుపువాండ 

i నని యౌడుగజచి భు 4 జాస్ఫ్భాలన మొ్యొగి(, జేయ. ద(ద్రవముకి , ష్కింధయందు 

దడిమంబునం బాల + కడలికై వడి నిద్ర, సెందిన యవ్వాలి + చెవుల. జొరంగం 
గరిరాజు గీ(క కే 4 సరి విని కోపాన, లేచు కైవడి వాలి 4+ లేచి నిలిచి 

"తేః తమ్ము. డాజి కొయితమయి + దాసి సింహ, నాద మొనరించె నని పెద * నవ్వునవ్వె 
యణ 

నా నగవుచేత నొకపరి + యదర నగరు, పరిజనంబులు వానర + వరులు బెదర, 

మ॥ లయకాలంబున వారిరాశి తర(గల్ ౪ అరపిల్ల (గా లేచు నొ 

ప్పయి తల్పంబున వాలి లేచి చల మే, పారన్ ధరన్ దాంచె.ద 

దృయదాఘాతముచే గిరీంద్రము దిగం + బాజెన్ మహీజాత సం ॥ 

చయముల్ దొర్లి భుజంబులన్ విదురుపన్ + జండాళుగ ప్రోద్దతిన్. 

శా॥ క్రోథావేశముచేత రోమతతి గ 4 గ్గుర్వొందె నందుండి నీ 
రోధ (ప్రక్రియ జిట్లి పెట్టి వెడలెన్ 4.రూక్షంబుగా నిప్పుకల్ _ 

వేధోండంబు వడంక మిడుణులు ప ర్వెన్ నేక్రయుగ్మంబునన్ 

బాధించెం దవ ధూమమట్లు పొగలు 4 చ్చ్వాసంబుచే స్వర్గమున్. 

చ॥ కరతలము ల్యడిం జటిచు + కర్కశ నాదము భూమి మోయు ది 

క్క-రులకు భీతి. గూర్చె గిరి + కందరముల్ మలు(మో(త( బేర్చెం (బ్ర 
_స్తరములు దొరు"పేరులివు + దందడిచే జలదంపు గర్హనల్ ణక 

_ కొటవడెం (బ్రాణీకోటి కల + గుండు వహించె. జగందు కంపిలెన్ = 
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శే! అధమ। వచ్చితి వచ్చితి + ననెడి వీర, వాక్యములు దిక్కులకు విన 6 వచ్చె నడరి 

నిలువ శీరక శిఖరంబు + నెగడి తగిలి, బుక్షీజాలంబు పలసల 4 క్రిదరాలె. 
త్స 

వీ॥ నడతెంచు వేగాన + నడరిన పెనుగాలి, వీవ6 గిరిశేణి 4 "పెర గిల్లి 

డెసల కొనల దా(క * విసరుకొనుచు( బోయి, ధరణి దద్దణీలంగ + దొరలి పడియె 

శ్వేత 'రోమంబుల + చివరల వెడలిన, యదరు లజాండ కు డ్యముల మూసే 

మి తికన్నులు మిజు + మీట్లు గొల్చెను తేజ, గంటులు పఖచిరి 4 గతులు దప్పి 

శే పండ్లు పటపట గీ(ట(గా * వటిలు నగ్ని, కణము లశనిపాతమువోలె. * గడల జెదరె. 

బుజము లప్పళింప(గ బాహు + పురుల రాలు, రత్నములు మెబుపుల(క్రియ * రాలుచుండె 

చ॥ నరులును వారిధుల్ సురలు * నాగులు భూతగణంబు త _త్వముల్ 

ధరణియు నాసిరిల్లు తఆి( + దార్కొాను చండతరాగ్నివోలెం జూ 

పఅకు( గనంబజెకా భయము + భ్రాంతియు( గొల్పుచు6 బూర్వమందు తా 

దరిచిన పాలవెల్లి బెడి *, దంబుగ( బుట్టు విషంబు కై వడిన్. 

తార వాలికి పహితోకులు పలుకుట 

శే॥ తార' తిలకినీ తిలకంబు + తనదు భర్త, కనుల నుండి నిప్పుకలు మొ + గంబునుండి 

పొగయు వెలువడి మేనిని + ముంగురులను, కాల్చుచుండ నడ్డమువచ్చి + కరమువ'పై. 

శే॥ మగువ! విడువుము యడ్డగిం + పకుమ నన్ను, బలిమి ననికి( బిల్చిన ప్రొద్దు + పట్టి. బట్టి 
జలధివలె( ద్రచ్చి తజ్జీన ములను (గ్రోలి, వేగ మరలెద ననవుడు + వెలది పలికె. 

మ॥ జయశాలీ! భవదీయ దోర్చలము నో + ర్చన్తేక యల్లాడి దు 

ర్భయ చి తంబున బాళఖవాంయడు నవ స ఈ త్వ్వంబొంద(గాలేదు వి 

స్మ్యయమౌ నూతన జన్మమొందండును భా , స్వత్పుత్తుం( డివ్వేళ ని 
ర్భయు(డై రా బలశాలి యొక్క-రుని తో, డ్చాటుండు నిక్కంబుగన్. 

చ॥ అన వికటంబుగా నగి సు , రాధిప పుత్తుంండు పల్కు. దొయ్యలీ। 

వినుము త్రిలోకజీవు లొక 4 పెట్ట నెదిర్చిన( గొప్పరించి యు 

క్కున( బరిమారు( దారసిలి +, క్రుంగక నిల్చిన శూరు6 డొక్క. డిం 

దనుకను వింటివేమి? విత + థంబుగ భీతిలనేల చెప్పుమా? 

ప్ మందర శై లంబు + మంథానముగ. బాప, టే(డు దిట్రపుందరి * (శ్రాడుగా6ంగ 

చక్రి పీఠ౦బుగా( + జం ద్రుండు తరికంబ, ముగ నుంచుకొని దేవ 4 పూర్వదేవ 

బృందంబు' కీరవా * ర్దిని చిల్మి యలసిన, తలి నొక్కు(6డన పట్టి + తరిచి సుధను 

వారి కొసంగు నా * వీరంబు మజవంగ.6, దగినదే? నీకు. జం 4+ దన సుగంధి! 

శే॥ దేవ దానవు లెదిరించి * దీలుపడిరి, (ప్రాణి( (బ్రాణంబులను చేటు + పజచు యముడు 

నా యభిధ విన్న గడగడ , నడు(కువా(డు, పోర నాతోడ నెవ్వాండు * పూనువాండుః 
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చ॥ అటు లొక వేళ మందమతి యై యొకరుం డెదిరించెనేని యు 

తట తపమూని మేలిమిని + గాంచు వరంబున శతుదేహ వి 

స్ఫుట పటు స్త్త్వమం దరులు + (సుక్క సగంబు బలంబు చెందు న 

న్నిట నెదురొడువా(డు ఫల + మేమి గడించును? చింత యేటికిన్ 7. 

శే వాలి యిటు పల్కు విని తార 4 (ప్రాణనాథ!, రామచందద్రుండు దశ 5థ + రాజసుతు6డు 

రవిజ మి(త్రు(డ, నిను చంప(+4 (బ్రతినచే నె సె, ననుచు హితులచే వింటి నే. , డనుచు నతంు 

వాలితారకు (శ్రీగాయు గుణము లభివర్జించుట 
ఉ॥ పాపిని! యేమ పల్కితివి? + బంధములం దెగం గోయలేని బా 

పరిత ప దేహులకు 4 ధర్మ ధంబు గమించి చూపు ల 

bs కిట్లనర, మగు 4 చెట్టలు గటైవవేమి? యిట్టి సీ 

ము వోవ నింక నొక 4 పాచిత ముం గలదేమి? వెంగలీ. 

చ॥ ఇహపర సౌఖ్యమున్ తనర + నిచ్చు ముకుందున కిట్లు సేత ము 

ద్వహ మొకొ? గౌరవార్హ మొకొ? + తత్క్బృతి లాభకరంబొ? (ప్రేమయున్ 
సహనము రూపుగా సకల 4 జంతువులన్ బరిరక్ష సేసి లో 

క హితము గోరు ధర్మమె స్వ + కర్మ మడంచుకొనంగ( జూచునే? 

చ॥ జనకుని సత్యవాక్యునిగ( + జల్చ- విమాత్ళ నిదేశ మూని వ 
రన మొనరింపలేని కరు + ణామతి( దత్రియసూతికిన్ స్వమే 

దిని విడిపించి కానలకు, 4 దృప్రిగ వచ్చిన యుత్తమో త్రమున్ 
దనియ నుతింప కిట్లు సడి + దార్చెడు ప్రల్లద మాడ(గూడునే? 

él ఆండము లెల్ల నొక్కటయి 4 యాజి నెదిర్చిన( గేలం బూను కో 

దండ సహాయు(డై విజయ + తామరసాసన చెట్టంబట్లు ను 

ద్దండు( డనన్య సామ్య గుణ + ధాము(డు రాము(డు పీరు నూరు లే 

కుండెడు నీచుతో ( జెలిమి + యొపష్పుగంజేయునె మ త్రకాళినీ:. 

చ॥ అనుజులక౦ పె వేజయిన + (ప్రాణము లేదని యెంచి వారితో 

నెనరున( గూడి వ ర్తిలు వి + నీతు(డు కారుణికుండు నాదు వే 

ల్పునగు రఘుప్రభుండు తన + పూజ్యత మాయ(గ నేను. దమ్ము(డున్ 

మొనసినవేళ మధ్య శర 4 ముకా దెక నెక్కి_డునేమి? కోమలీ।, 

చ॥ కణ మిట నుండు మియ్యదన + చయ్యన నేంజని ఘోర సంగరాం 
గణమున వాని (క్రొవ్వడంగ6 4 గాం జదియించి యసువ్రజం దివా 

రణగతి( బారణల్ సలిపి * క్రచ్చజ తోడుగ వచ్చినట్టి దు 

రుణులకు భంగపాటు నొడ( + గూర్చద వచ్చెద. జంత దక్కుమా 
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చ॥ అనవుడు భ ర్రమాట కెదు + రాడ కుదార కపీంద్రుదార తా 

ర నిలిచె వాలి యుత్సుకత (+ గ్రన్నన బాహువు లుబ్బ( బూర్వో ది 
గన గిరి మీద దోంచురవి + కై వడి గ్రాలి మహోగ్ర చండ కో 

ఫీనుండయి దుర్నిరీక్ష్యగతి + వాలి ) కసందిడె త న్మహాద్రిషపై ॥ 

చ॥ భుజబల దార్హ్యమందు పెను + పోండిమినొందు గిరీంద్రు(. బోలు నిం 

ద్రజుండు, సీశాచరేంద్రుని మ + దం బడ6(గింప(గ౮6 బూని గుంజ న 

క్కజముగ (బుట్టు నా నరమృ + గప్రభు సంచున( గాంచువారలున్ 

గజగజలాడ వచ్చె. దమ + కంబున నర్కజు. డున్నచోటికిన్. 

సుగ్రీవుల సమర ము. 

ఉ॥ గర్జిలు తమ్ము(గాంచి ఘన + గర్జన చేసె సురేంద్రసూతి త 

ద్లర్హ త్రివిక్రమేశుని ప + దంబు పెరింగిన యట్లు లోకముల్ 

దుర్ణయలీల నుగముగ + దూంబను మేఘ సమూహమెల వి 

స్ఫూర్తిత రీతిగా బిడుగు + పుంజములన్ వడి రాల్బ్చె నెలెకన్, 

ఉ॥ అప్పుడు రాఘవుండు తన + యర్మిలి తమ్ముని గాంచి యిటనున్ 

దప్పక చూడు నాగ విబు *ధ (ప్రకరంబులు రాక్షసా? నీ న 

ర్కుష్పయు మేఘరాజియు మ 4 రుత్తు లయాగ్ని మజేవియేని యీ 

యొప్పగు మేనితో సమత + యొప్పునె? భీకర దేహి వీండనకా. 

చణ అవరజు. డిట్లనున్ వినతి + నార్య! విభాశ రసూతి జ్యేము నౌ 

యువు( గొనం (గూరకాలుని స 6 ముద్ధతి( దోడొ,. ని “వచ్చె నేడు సం 

_నవగతి సంగరంబు బెడి *, దంబుగం “బూనినవాండు కాడ యీ 

ప్రవగు£ డటంచు నా మనము * పాయని వేదన నొందు నిత్తజీన్. 

al చి త్రజరూప।! ధర్మము నశింప(గ న + మ్మిగ మాయు చెయ్యులన్ 

జిత్తమ చేర్చు బాలిళుని + శిష్తులు నమ్మ(గరాద నమ్మికో 
లుత్తమ రీతికాదు తన + యుల్లమునందు విరోధి వోలె ను 

న్మత్పు(డు జ్యేఘ్ల( జంప జత + నం బొనరించె నింకెట్లు నమ్ముటల్?. 

చ॥ అను తనతమ్ము మోము(గని + యార్యు,డు పల్కును లక్ష్మణా! వివే 

చన మొక యింత లేని మృగ జాతుల శీలము. గూర్చియిట్లు చిం 

తన మొనరింప(గూడ దొక + తలి కుమారులలోన( దమ్ము లె 

ల్లను తమ యన్నజాడల మె , లంగినచో భరతుం డెలర్చునే? 

ఉ॥ చాప కిణాంక సుందర భు + జా! భువి శిషలు కోందటే సుమీ 
లు 

పాపులె పల్వు రుండుదురు + బాళి. యెలర్చీన చోట సద్దుణా 



కి మగా ంధాకా.ం.డ ము. 

వొపమె గాంచుచుంట గుణీ * పద్దతి యట్టుల గాకయున్న ని 

ష్పాపులు లోకమందుగల + వారొకొ నూక్షుమతిన్ (గహించినన్ ? 

తేజ బలియరగు రామలక్ష్మణ 4 ప్రభువులిట్లు- మాటలాడుచు నుండ6గా * మంచుంగొండ 

ఆటు దిగజంబులపోల్కి , నర్క-_శ (క. పుత్తుంలిరువురు పోరాడ( + బూనినారు, 
౧ "2 ' 

ఉగ కొండయు (కొండ డీకొనిన * కోపున నొప్పి బలంబు హింసయున్ 

దండితనంణు గల్గిన యు ౪ డద మృగేంద్ర యుగంబు కై వడిజా 

జండతరంబుగాలే దిరిగి + సాైకుం గుమ్మరి దోర్చులంబున నన్ 

మెండుగ6 ద్రిప్పుసారె కర + జూన్ గుడిచుట్టుచు బోరి రుద్దతిన్. 

చ॥ తొడలు తొడల్ పెనంచి భుజ * తుందములన్ మెలివై చిదంతులు 

గడువుగ, బోరురీతి( దడ + కట్టుచు ఠూటుచు ముష్టి సోటులన్ 

దొడ(కక చెంగుచన్ మరల 4 'దూంకుచు( బట్టుచు( బిట్లు వీడుచున్ 

బెడమజ6 ద్రిప్పుచున్ మెజసి * బెట్టిదుల్చె వడి( టోరి 'శిర్వురున్ 

చ॥ భుజ బల వీర్య సంపవలం + జొల్చిన భీకరమూర్తు లేక గ 
రృ జనితు రొక్క_ కాంతకయి + పట్టుగ( దోరుట చూడ మున్ను బే 

రజమున వచ్చు నచ్చర క 4 రంజు (గ్రహింప జలంబు మీటి పె 

చ్చు జతన పోరు నుందు నువ '* సుందుని పోలిరి వార లయ్యెడన్ . 

చ॥ జలనిధు లొండొక ళ( బెలు * చన్ సరిపోరుట రెండు మేరువుటొ 

తలకొని మించి డీకొనుట + దర్పము రోషము మాలుకొంట యి 

య్యిల( గనలేనివార మిక + నే_డ్రెల వాలియు సూర్యసూతియున్ 

మలయుచు( బోరుచుంట కుప ఈ మానము తెల్పగ(జాల మియ్యెడన్ 

ఉ॥ వానర నాథు నేత్రముల + వారక వెల్వడు విస్ఫులింగ సం 

తానముచే( బయోదములు + తాకాను కొండలు మండె దిక్కరుల్ 

పూనె వడంకు. నాకులును 4 పూరభయంబున డా(గగంభాజశీి నా 

రూనములై చతుర్విధము 4 లొప్పిన భూస్థలి వీడె( దద్గతుత్ . 

ఉ॥ వారు మహేంద్రలోకమున + చారొ? ధరాధర సాను భూమిపె 

వారొ? ధరిత్రి పై వ వలలు 4+ వారొ? దిగంతములందు నిల్చు వా 

రో? రహి సమా శ్రకూనం గల ఈ రో? యని చూసటు (భ్రాంతి నొంద వి 

సార జిగీషు లై దిగులు * వౌబిక నమ్మిక టోరి రుద్దతిజా. 

చ॥ క అచుచు రక్కికొంచు( బెను గాయ ములన్ రుధిరంబు కాల్వలై 

వజల(గ వారు లొండొకటి + పై కొని సేసెడు (మోంత కెదు పా 
Qe 



420 కంబరామాయణము 

శ్లజచు చు ముష్టిఘాకి ము ల + యారవము ల్లయకాలదుందు మ 

బ్బుణీమిన లీల గ్రాలగ మ + హోన్నతులై యెసరే(గి రయ్యెడన్ 

ఉ* వా రితరేత రాహతుల + వాడి నఖంబుల( బంటి కొటులన్ 

బోర వపు క్షతంబులను + బోరన రక్త మ చిమ్మి మిన్ను వి 

సారము తో(గ( జేయ నుడు 4. జాలము భొమునిపోలె, సాం(|౮ సాం 

ధ్యారుణ శోభికంబయిన + యంబరముంబలె నొప్పె మేఘముల్, 

పీ॥ కొలిమి నెజ్బినగ( గ్రాం + గుడు లోహమును దాక(, బెట్టి సమ్మెటతోడ. + గొట్టునంత ( 

జిటపటమని దెసల్ + చెదరు మిడుంగుల, కరణి నిష్పుక లెల్ల * కడల బెరయ 

నిరువుర భుజముల + నిరువురు & పిడికి శ్లం, దాడిం[తు ఘన నినా *దంబు లెగయ 

నురములతోడ (దో + యుదురు పాదములతో (, దన్నుచుండువురు హ + సన్లములతోడ 

శే బొడుతు రజతురు తరుబ్బంద + ములనుపెళికి, వెళు రద్రుల( బెకలించి + వై చుచుంద్ర 

బెదర నాక్భటింతురు కోప 4 వీకణముల(, గాంచుచుందురు లోకముల్ + కల(త (జెండ 

సీ॥ పై కెత్తుదుకు సట్టి , పాబివై తురు తొబ్బు, గాన్పింతు రుకమున + గాఢ ముష్టి 
లొక్కిగా దొడుతురు + లోంగొన సవ్యాప, సవ్యపద్దతులం గే * సరుల సరణి 
నరికట్టుదురు వెన్క + కరుగుదు రొండొరుల్, పెనవడి పడునురు + పృథివి యదర 

తొమ్ముతో (క ంజుట్టి + యెమ్ములు పొడిగా(గ, లాగుచు( గాళ్లతో + లాగిత్రోతు 

ఆః రీ(టెతోడ( బొడుచు + వాటాన ఖర నఖ, రములు నెత్తురొలుక + అక్కుచుందు 

రలసి సొలసి లేచి + యలవు బలంబును, చలము మీజ రణము * సలుపుచుండ్రు. 

ఉ॥ భూమిని పాదుకొన్న తరు + వుల్ శిలలుంబొడిగా ధరాధర 

సోమము సర్వవసువులు + (సుక్కుక వైవంద నొండొకండు పె 

వ్యోమమునందె నుగ్గయి ప  యోధిని "దిక్కుల జేర వారు సం 

సేమము దక్క కొక్కరును 4 చిక్కక పోరిరి భీకరంబుగన్ , 

ఉ॥ పూచి రహించు మోదుగుల + పొల్చ్పన దేహములొప్ప నిర్వురున్ 

బూ(చి చలంబు పెంపజక 4+ పోర6గ నెండిన భూజ పుంజముల్ 

పూచిక లున్న కొన దవ + ముంబలె రోమములందు వహ్నియుం 

దో(చె సురల్ వడంకి పలు, త్రోవల( బాజీరి' తక్కు లేటికిన్ ?, 

ఉ॥ వీరులు వానరారిపులు 4 విక్రమసంపద సొంపుపెంప(గా( 

టో రొనరించుచుండ( బటు 4 భూరి భుజా బల శీలి వాలి కో 

ధారుణ లోచనుండయి గ 4 జాధిపు సింగము నొంచుకె వడిన్ 

(గూరముగా నలంచి వడి + గొపి మనస్ట్రీతి నంచలింప। గన్. 



కిష్కి.౦రధాకాం డము 

మ॥- ఘన దర్చంబున వాలి: వాలి పెను -ని + ర్లాతంబు న్యావ్రేయ నొ 

చ్చిన సుగ్రీవుడు పాణీ వచ్చిపడుచుకా + బింతాకుల. స్వాంతు (డై. 

యిన వంశో త్రము( గాంచి దీనుండయి న + న్నిశ్తుల సేయంగ నీ | 

వన శ్రీరాము(డు లోన నొచ్చుకొని యి + ట్లాడెన్ దయాసాంద్రుండై. 

శే భేద మొందకుము.సు 4 (గ్రీవః మీలో వాలి, యెవ్య( డనుచు మది 4 నెటు (గనె తి 

గజపుష్ప మాలను * కంఠమం దిడికొని, యీసారి పొమ్ము మే + లెనయు నీకు 
నని పంప సు(గీవు( డతి రభసంబున?, దారకల్ గూర్చిన + తీరు మీటు 

పేరు దాలిచిపోయి + పేరె త్రి,వాలిని, చీరి పేరులివున( + జేరి యత,డు 

శే॥ వెబివ( బొడిచి హింసింప న + వ్వీరు. డులికి, పాటీపోయిన వాండేల + వచ్చెననుచు 

నెగడి కోపించి రవిసుతు + నెజంకులంట.. బొడిచె దంచెను (గుద్దెను * మోందె(దన్నె, 

చ॥ రవిజు,.డు పప్రాణముల్వెడల( * (గ్రక్కెను నెత్తురు వచ్చె గన్నులం 

జెవులను నొచ్చి యాత (డును + (బ్రరఘురాముని దిక్కుచూచె..బె ( 
క 

దవిలి సురేద్రనందను(డు + దారుణ హింస యొనర్ప( జూచె రా 

ఘవుండు నమోఘసాయకము 4 కార్ముక మందున. గూర్చె జెచ్చెరన్ 

చ॥ కటిపయి( గంఠమందు నొడి + కింబుగ( గేలు గదించి యెత్తియ 

. దృటగతి 'నేలపై  జదుమ + వాలి దినేకుని పట్టి నెత్తంగా( 
బటువుగ నారి లాగి రఘు + వర్వ్యు(డు లక్ష్యముచేసి యేసె ను 

త్కటు(డగు వోని తొమ్ము వడి( * గాడ నమోఘ శరంబు (గక్కునన్. 

రామ బాణముచే వాలినేలం గూలుట. 

పీీ ఆరామ శరరాజ + మయ్యెడ జలమును, జలము. బుట్రించు వై + శ్వానరుండు 

వై శ్వానరుని గన్న * వాయువు వానికా, ధారమై వెలసిన + ధరణి యనెడు 

భూత చతుష్కంబు + పొలుపు బలంబు నొం, దిన వాలి యురమున. + దివిరి తూజ 

నర(టి పండున సూది + యవలీల(దూజిన, పగిది. దన్మహిమంబు 4 పలుకవశమె? 

శే నిర్ణయుండయి తమ్ముని + నేలమో.ది, కడప యత్నించు వాభలిది 4 గ్భారింతి గూరె( 

(దశయవేళ( (బబ్రవండ 64 (ప్ర భంజనగతి, వేళ్లతో, బెల్లగిలు మేరు + విధము(దోప, 

తే॥ విలయవేళను భాస్కర + బింబ మురలి, నేల గూలిన లీలను 4 వాలి గూలి 

తరణిపుత్తుంని గొన్న హ + స్తముల వదలి, నిగుడు శర మురమ్మున: దూజ + నీక పి, 
ద ద చి 

ఉ॥ పెంపున రామసాయకము + భీకరలీల నురంబు గాడ ను 

త్క్క_ంపిత గా(త్రుండై యతడు 4 కన్నన లోంజొరనీక వాలుతో. 



422. కంబరా మాయ ణము 

'దెంపున( గాలం-గేలను గ * దించుచు నాపుటి జూచి తా శిరః 

కంపన మాచరించె నల. కాలు(డుగూడ( దదీయ శ క్తికిన. 

ఉ॥ చీల్చిఖగోళ మీ (త్రుట్ని చిందణ లాడెద నంచు లేచు నే 

గాల్చెదనంచు దిక్కులను + గాంచు సమస్త జగంబు లిప్పుడే 

కూల్చెదనంచు( ద్రు శిపడు( + గొచ్చెద భూస్టలి నంచు డొల్లు నన్ 

మాల్చినవా6 దెవం డనుచు 4 మాటికి దిక్కులు సూచు హాయనున్. 

ఉ॥ నేలను మో(దు నేత్రముల + నివ్వులురాల్చ్బు శరంబు( బట్టి వే 

వాలున( గాలం గేల వెలి * వాజంగ6 జేయ. గవించు రామికిన్ 

దీలుపడున్ దపించు( బడు + దెప్పిజు లేవ(గ( జూచు వేధమై 
సోలు. గృశించు. ' గ్రుంగు వెత + (సుక్కు. జాలుక్క_న, ద త్తశించుచున్., 

ఉ॥ బాణము నేసి నారలు ది *+ వంబున నుండెడు వేల్పులేమొ? గీ 

ర్వా ణులు విట్లు లేయ(గల + రా? యిటులేయ( బనేమివారి కీ 

జాణ యెవండొ, యంచు నొక 4 సారి హసించు నతండు దై త్యజి 

త్దాణు విరించి తుల్యబల + శౌర్యము లొందినవా(డెపో యనున్ . 

తేజ చక్ర మోశూలమోకాక + శక్రుచేతి, వజ మిటులు నా యుర। + పథము. దూణు 
యట్ 

శ్రి “కొత్తగా. దిడసెనో + సంశయంబు,' గలిగెనంచు నాక్రోళించు. + గలంగు నలంగు 

చ॥ ఉరమున. జొచ్చియున్న శర +, యోగము గాంచుచు నొక్క-వింటిచే 

బటపిన తూపుగాదు శర, సం క్రికి నింతటి శ క్రియే? మునీ 

శ్వరు లొగి మంథత్రశక్రి తగు + సాయముగా విడిపించినారొ? యే 

కరణియొ? యంచు దంతముల + గట్టిగ గీటు నలంగు దీల్చడున్. 

చ॥ శరమిదడి ఘోరమంచెణి(గి + సంశయమంద ఫలంబులేదు నా 

_ యురమున( (బాణ ముండ(గనె 4 యుద్దతి దూజీన యియ్యలుంగు నా 

కరముల. గాల వాలమున( + గ్రన్నన( దీసెద నేసినట్టి యా 

పురుషుని పేరు గాంతునని +, పోండిమి దాని. దివంగ మేకొనెన్. 

ఉ॥ చేవయు మేటి సాహసము. జి త్తదృఢళ్వము ధై ర్యవిక్రమ 

భ్రీవిలసిల్లు వాలి తన 4 జీవము నొవ్య(గ(జేయు బాణ మ 

చ్చో వెలికీడ్చె చేవ దను + జుల్ కయివారము సేసి రార్చుచున్ 

భూవలయంబునం దెవ(డు + పోల నుతింప(డు ధీర మానసున్?. 

చ॥ అడవుల గొండలం గడచి , యంబుధి( జేరనొ నాగ నెతురుల్ 

కడవల ముంచి పోయు (క్రియ 4 గాయము గాయమునుంతి చిటునన్ 
39 



కిష్మిం౦ంధాకొండ.ము 

వెడలెను (మో(తతో( గనిన + వీరుల యుల్లములెల్త .నీరమై, 

కడవ (గ ఘోరదృశ్యమయి + కన్నులు మూంతవడం దటాలునన్. 

శే వాలియురమను దొడ్డ స + ర్వతమునుండి, వెడలు నెత్తురు సెలయేటి * విధముచూచి. 
సోదర(పేమ పాళ న్, యుక్తు(డై న, సూరసుతు నేత్రముల వారి + ధార దొరంగె. 

ఊ॥ మేరువుంగూడ భగ్నముగ. + మేకొని చేయ(గ(జాలు చేవయున్ 

'గీరితి గల్లు వాలి తన +.కేల శరంబును పట్టి. (త్రుంన నూ 

కార(గ నంగవించీయు( (బ్ర * యత్నము వ్యర్థము యంచు దానిపై c 

దీరుగనున్న (వాలు కను * దేశిచి చూడదొడంగె, గక్కునన్ 

మ త్రిజగ క్పీవన మూలమం౦త్రిము భవా + రిం బాపు దివ్యెషధం 

దిజ రు(ద్రామర నిత్యపూజిత ము తే 4 యఃపాళి హర్మ్యంబు భ 

క్ర జన శ్రేణికిం దారకంబు నిగమాం +, త జ్ఞాన వేద్యంబు తా 

భజియింపంగల రామ నామ మెదనొ, వ్యంగాంచె నేత్రద్వయిన్'. 

మః గృహిధర్మంబుల వీడి కానలకు( గో ౪ ర్కాన్. వచ్చు దీరుండు ని 

ర్వహణీయంబయి క్ష త్రరవంశమునకున్ + రాణించు సద్దర్మ సం 

(గ్రహ కార్యంబుల నాకునై విడిన యీ * రాముండు జన్మింప(గా 

గహెరాడ్యంశము దుషమయ్యెనని'వీ. + కన్నాన చెందె న్నగెన్ లా 

పీ॥ పరంగ నగాధ జఆ + బాల పటల మగ్న, మగు గజరాజంబు + పగిదినున్న 
వాలి సిగున మణి జాల సంశోభిత, శీర్షక యుతమగు 4+ శిరమువంచు 

నవ్వునాలోఫించు 4 నరవ రేణ్యులకిది, “ధర్మమేమోయని 4 తలంచి తలరు( 

(బ్రాణికో టికి దబ్రభు 4 4 వగు రాముండేనీతి , దప్పిన జనులెట్లు + తల(గకుం ద్రు? 

శే॥ మేటి నియతి నాకొటకె న, ప్రేటం గలిపె, ననుచుం జిం కాకులితుండగు + నతనియెదుటి 
నిలిచె ధర్మసంస్థాపన + నియతికొఅకు, జగతి నుద్భవించిన రామ + చంద్ర విభుండు. 

సీ॥ వీలనీరదమొండు + నీరజ ద్వయముతో, విలసిల్లుచున్నట్టి + పొలుపుదో (స 

జక్క-టి తా శిల్ప + చాతుర్యమున నొందె, నవయవస్ఫూర్తి నా + నతిశయిల్ల( 

జీ(కటి (మా(కున( 4+ జెల6గు తీవియవోలె, బలు విల్లేడమ కేల + వెలయుచుండ 

“ జ అంద వ్ త(త్రియధర్శ్మంబు 4 సచ్భీలమార్షంబు, క్రమపడ నిల్పంగ( గాంక్ష సెసి 

శే॥ ధారణికి 'దిగినట్టి సెం; దర్యరాళి, సుగుణరాశి కీజోరాశి 4 సుకృత రాశి 

రామభ ద్రుని గన్నులా + రంగ గాంచి, యేమిచేసితి వని వాలి + యిట్లులనియె. 

వాలిశ్రీరామునినిందించుట. 

ఉ॥ సళ్యము నాభి జాత్యమును + చక్కటి గావ(గయగోరి (ప్రాణ సాం 
గత్యము వీడు పుణ్యకరు + ణానిధి పం కక్తిర థేశు పట్టి వీ 



43. కం౦ంబ.రామాయణ ము. 

వత్యమలాఢ్యు(డౌ భరతు + నన్నవుగా జనియించి జీ: నృపుల్ 

సత్యము మీటీ' ధర్మ మన4 జాలుదురేయధికొర గర్వులై ? 

చ॥ కలము 'బలంబు విద్యయు న + కుంఠిత శౌర్యము లోకరక్షణా 

కలిత మహాశయంబు నధి + కారము శీలము నీదు సొత్తులై 

వెలయ(గ నన్నియుం దెలిసి + వీటీడికై వడి నీగుణాలి ని 

షృల మగునట్లు వీడుపడి + పల్లటమై చన(జేయ నొప్పునే? 

చ॥ ఇల(గల రాజధర్మము ది + నేశ కులాఢ్యుల సొత్తుకాదె? ని 

ర్మలగుణ ప్రాజతుల్యయును , మెథిలు పెంచిన రాజహంసి వే 

ల్చులయెర వోలె న(బముగ( 4 దొందిన జానకి? బాయ మీద నీ 

వలసిన కార్యపాళి తడ( ౪ బడ్లది యేమొ యలేఖ్య సుందరా! 

చ॥ దనుజులు కీడుసేయ'. గృప + దప్పి కపీంద్రుని (త్రుంపుమంచు నా 

మనువు వచించెనేమి? మతి + మాలి దయాగుణ మేడవీడి తీ 

యనువున నన్ను చంపుటకు + నారసి తెయ్యది యెగ్గు? నీవ యి 

ప్పని యొనరింప సద్య*ము 4 (బ్రా(తిగ వేరు భరించు వారలో?. 

మ కరుణావార్డి! చతుస్సముద్ర పరిథాం 4 కంబై న యీధాత్రిపై 6 

బరుగుల్ వాజు ప్రవంగరాజికె కలి 4 , ప్రారంభ మిట్రయ్యెనే? 

వరశీలాదులు దుర్భలావళకె యే + ర్బాటయ్యెం గాటోలు! భూ 

వరు లెగూనిన విందగాక యశమున్ + ట్రా పించునే రాఘవాః. 

శా॥ నాటం జేసితి వొక్క చిత్రమొగి నా + నందంబునం దండ్రి యా 

పాటన్ రాజ్యమునీయ( డమ్మునకు స + ర్వందిచ్చి యామీ(ద సీ 

కాటకా జేసితి వొక్క చిత్రమును వీ( + కం బూని కిష్కింధ క్రీ 

చోటన్ దమ్మున కన్న. గూల్చి తిక నె , చ్చో6 గలు నీపద్దతుల్?. 
౧ ౨ 

ఉ॥ శాంతినిదీ! పరాక్రమ వి + శాలురు చేయ పనుల్ మగంటిమిన్ 

సంతనగా:గ( చెల్చ్బు(గద। + సత్య సనాతన ధర్మపాళి కా 

ద్యంతము సేవ క ర్రవయి + యక్కట నాయెడ( జేయ కార్య మి 
ట్లింతలుగా(గ, రావణుని + యెగ్గులు వల్క నెడంబు గల్లునే?. 

చ॥ ఇరువురు పోరుచుండ సమ + హృత్తితి దూరముచేసి యొక్క-రుం 

గరుణను గాంచి వేతొకని + గై తవ మొప ప్ప(గ డా(గి కూరమౌ 
శరమున తొమ్ము( జీల్చివడి + జంపుట ధర్మ మొ? వేతొకండొ। ద 

ర్భరతర నిందకు న్నెలవొ? 4 ప్రాజ్ఞాలు మెచ్చని పక్షపాత మో?. 



కషి ౦ధౌ కాండము 

ఉ॥ కాదిది విక్రమంబు విధి +'కాదు బుజుత్వము. కాదు ద్యేషముం 

గాదు భవ త్రపాలిత జ + గంబున నా తను వొక్క భారమే? 

నీ దయివాజు సత్కరుణ + నీతియ మాని దురాకృతంబు పెం 

'పేద నొనర్చికేల? భువి + నిట్టిది కూడునె నిన్నుటో (టికిన్?.. 

చ॥ ఇహపర సౌఖ్య పద్దతుల * నెంచి సమ ప్రతిపత్తి నిల్చి వి 

(గ్రహముల. దోలి యెల్సర క 4+ ఖండిత లాభము గూడ కార్య సం 

(గహ మది ధర్మము + న్నిలుపు కార్యముగాకిటు పక్షపాత ము 

తృహనము తోడ. బూని విప * థంబున మర్కాటు( జంపు "బట్టిదో 2. 

4 చింతిల(జేసి నీసతిని చేకొని చన్న సురారి. జంపని 

భైెంతయు వీని సాయము గ + హించితి నందువ యేని దొడదొ 

దంతి శిరోంతరస్ట పిశి+త (గహ లాలస శకేనరిం గొనం 

జింతిల కేన్లు కాల మృతి + జెందు శశంబును గోరుటెట్టిదో ?. 

కేశ జగము వెలి(గించు చల్లని + చంద్రునందు, పుట్టుతోడ( గలంకంబు , పు-టై ననుచు 
రవికులంబునకును నిల్వ + రంబుగా(గ, నిలుస( బోలు( గాలుష్యతబు + నీవు పుట్టి. 

తే॥ ఒక౦డు పోరున కహమహ మి + కను పిలువ, వచ్చునను డా(గి కూల్చి త + ర్వాత విచట 
దక్కువారి యెదుట నాన + దడవకుండ, నిక్కిమగసింగముందిలె +, నిలిచి తేమి?. 

తే॥ శాస్రధర్మముల్ కులవృద్ద + + చరితములును. శీలమును పూని నీవు ర + కింపలేక 

వాలింగూల్చి తంతియ కాదు + (ప్రాభవంపు, ధర్మ మర్యాద చెణీచితి 4 దారుణముగ్ద,. 

ఉ॥ నీదగు ధర్మపత్ని నొక 4 నీచుడు దొంగిల మాజుచే(త నిం 

పాదిగ( జేయ కెట్లు లన + యంబు నొనర్చితి నీశరంబు దు 

షాదముకాదొ? నీవిల శ 4+ రాసన విద్యల నారి కేణుటల్ 

మోదముతో నిరాయుధుల 4 య్రుచ్చుగ నేయుటకా? వచింపుమా. 

నేక పండ్లు పటపట( గొలుకుచు( + బిజ్వరిలు. కనుల మిడు(గుజు లురలంగా6 + గఠినవాక్కు 

లిట్లులాడు వాలిని గని * యెదుటనిలుచు, వీరు(డగు రాము. డనిమె నీ ౪ విధముగాలో 

(శ రా ముండు వాలికు త్తరమిచ్చుట. 

సీ॥ మాయావి వెన్నాడి * మడియింవ విలమున్స కొంటిమై యేగి రా + కునికి (జేసి 
యీవు పోయిన (తోవ 4 నేగ సంసిద్దు,డౌ+ సుగ్రీవుం గని బుధుట్ * చుట్టములును 

రాజవు గమ్మని + ప్రార్పింప వినక జ్యే, వని చంపు దుష్టుని * తునిమి పిద 

నేనును చచ్చెద + * నింతయ యన్నకు(, దరువాత రాజ్యంబు( * దాల్చ ననిన 
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"శ్రే; వారు ప్రాధేయపడుచు వి *.రృంధపజచి, . నిష్కు.లంకువి 'సు.గ్రీవు' + నియత -చరితు 6 

'బిలుచుకొని పోవ(గా మాయు: ఫలుకలేక.. తుదకు. నేలికై కాలంబు +. ద్రోచుచుండ., 

సీ మాయావి + మాయించి మరలి వచ్చిననిన్ను; గని'సరతసమున వం + దనమొనర్చి 
. బలిముఖుల్ ప్రార్థించి 4 బలవంత మున గట్టు, నీరాజ్య' మిదియని + నీకునొస(గి' 

నిర్మమత్వంబున + నిన్ను వే(డినవాని, యెడం దపష్పులేదని + యెటు'గు పిదప 
శరణు బాధింపకు 4 కరుణ. జూడుమ యను, తమ్మునిపై నీవు. దయను వీడి | 

“తే॥ మన్ననలు గోర మానక + మండిపడుచు(,' ద్రుంప( బూనితి వంత జి +-తోస్యియనుచు( 
నిటల తట ఘటితాంజలి * పుటు(డు' నగుు(, గాళ్ళ బడి బతిమాలిన(-+ గావవెతి. 

పీ॥ భయమొంది పరుగిడు 4 వాండని యెణి(గియు(, గొంచెమేనియు. దయ యుంచవైతి 

అవరజుం డగు(గదా + యనుచు నక్కటికంబు, పూనక తలుముటి' + మానవైతి 

మునిశాపమున నీవు + మొనయని గిరినెక్కు., దనుక వెన్నంటుట 6 తప్పవైతి 

పాలువారల వెంట( + బడుట శూరులకు గ, ర్రితమని.సుంతయు , నెంచవై తి 
'కే॥ (పేమకృత్యంబు లుత్తమ., కృత్యములును, శౌర్యఫలితంబు ప్రాజ్జులు + చదువు ఫలము 

నొక (డు వలచిన, సతి6 గాచి * యొస(గు ఫలము, గాక వేతొంటం. గలుగునే + గారవంది? 

. _చ॥ మదమున వీరధర్మమును + మాలిచి దుర్చలు( గోపగించుటల్ 
సదయులు ధర్మదూరమని + -చాటుదు రొక్కపడంతి భర్తతో 

ముదమున నుండ మానమును మూర్చత మ్రల్బుట పాడి "వీడుకే 
గదః యిది గాన కీవు ప పలు + కం ముకి ంచెది ధర్మి పోలికన్ ?. 

తే॥ పొలుచు ధర్మంబు నై హికా 4 ముష్మికంబు, లిట్టివని పరిశీలించి + యెలు(గవై తి 

వనుజు జీవితేశ్వరిని | మ ౪ ర్యాచవీడి, పొందినాండ విదియు' నీకు + బుద్దియగునె?. 

శే (పాణ మి(తుండు భానుపు థీ త్త 9కు(డు కాన, నిన్ను చంపితి సంబంధ + మెన్నలేని 

వారెయైన ధుర్బలులగు + వారి సిలుంగు, నీంగంజేయుపే నామనో + నిశ్చయంబు 

క్ర అని సుందరు(డగు సన్ముని, వినుతుండన ( దగవుకాని + వెడపనులం జే 

సిన 'వాలి యిటులను మా, కొనరవు నీ వాడు నీతు + లొక్క-టి యేనిన్. 
వు | 

సీ॥ మీ కులధర్మముల్ + మేటి పతివ్రతా, ధర్మముల్ వానిని , దవిలియుండు 

వ్రీడాది గుణములు + వెలయ నారులకగు, మాంగల్యధారణల్ + మాకులేవు 

స్వేచ్చావిధిగగ్రీడ + సేయుచు. దిరుగ వి, రించియే మాకు వి+ ధించినా(డు 
ఇచ్చాప్రవర్తన + మేగాని వేదో క్ర, మార్గ సంచరణంబు + మాకులేదు 

'శే॥ వంక సంగతి' వచ్చిన + వర గుణములు, మాకు లేవు నేంజేయు ప్ర 4 మాద మెదియు 

లేదు కనుమని గౌరవ + శ్లిషఫణితి(, బలుకు వాలికి శ్రీరామ + భద్రుండనియె, 
లు 
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ఉ॥ మీరలు నిర్ణరాంశముల + మేదిని. బుట్టిన వార లింద్రియ :. 

బ్రూరవిశేష దోషముల + గోరిక మీజ నెటింగి ప్రాకనా. 

చార నిగూఢ పద్ధతుల + జక్కగ నేర్చిన-వారలౌటనీ 

ధారణి( దోల్పల్ దగ్గ మృగ * ధర్మము సెరదిన వార లౌదురే?. 

4 హారమ సేయువారు జయ + హారము దాల్చినవారు మీక లీ శ 

ట్లారయ నిండ్రియాళి గల + యంగికి( జేరునె'ధర్మ మార్షముల్ 
తీరు పరీక్షచేసి కడ + శేటిన తెల్వికి. జెందు(గాక యీ 

గౌరవ పద్దతుల్ డెలిసి + కొని పనుల్ పొనరింప6 బోలునే?. 

చ॥ మకరము వట్టిలాగ విడు + మార్గము గానక చక్రహ స్త సఃనా 

వికలత మాన్సవే యనుచు 4 వే(డీన్యజ్ఞానవలంబుచేత నే 

యకలుష ము క్రియగ్మకము 4 నందిన యా గజీరాజుకూడ మీ 

మెకముల జాతి యాత౦డె స, మీక్షణ సేయము శ (క్రనందనాః. 

ఉ॥ సంతత ధర్మవృ త్తి. జన + సమ్మతు(డౌటనుగాదె జానకీ 
చింతను తీర్ప( బూని విల + సిల్లెడు సాహస రై ర్య్ శౌర్య వి 
(క్రాంతుల( జూపి యాపనికి( , బ్రాజములిచ్చిన ౩ పెద్దతం డ్రి నౌ 

వంత యెజుంగకుందు వె జ 'బాయువు నాత (డు 'గృధ్రరాజెకా! 

చ॥ పరువున మం చిచెడ్డల స్వ + భావ మెబుంగు విమర్శన స్టితిం 

బొరయక సంచరించుటయె + మూర్గ మృగాదిక లక్షణంబు సీ 

వరయని ధర్మవద్దతు లి + హంబున లేవని నీ వచస్సులే 

విరివిగ( జాటుచుండ ని(క 4+ వేలి,డి చందము లేల యాడం.గన్?. 

శే॥ ఇదియ తగు నిది తగదని + యెజీ.గి నీతి, పద్దతిని నడవని వారి. + బశువు లండ్రు 

పశువులేయైన సద్ధర్మ + పద్దతి( జన, వేల్పు సమము లౌనని ధర్మ + విజ్ఞాలం(డ్రు. 

కణ కొలునకు( గాలు(డగు ఢీ. కాలగళుం గొలిచి ఫలమ + గంటివి విజయ 

శ్రీలం జెల(గితి కొంటివి, నాలుగు భూతముల బలము + నయ మెటబు(గవొోకో? 

శే॥ దో మలందును నిమ్నులం + దును గలారు, ధర్మమారంబు( దప్పక + తరలు వారు 
a) 

మునులయందును దేవతా + జనులయందు', జెడుగులొనరించి చింతించు + జడులుగలరు 

చ॥ ఆరయ యథార్థ మిక్క-రణి , యోౌట( గులీనులకేని యేరికే 

నరవడి మేలు కీడులు స్వ + యంకృత కర్మల బట్టి వచ్చుటీ 
వరసియ గర్వబుద్దిని ప 4 .రాంగన శీలము పాడుచేసి తి 

ట్రరసిన మూఢచిత్తు లెవ * రై నను నీవలె. గానవత్తురే?. 



శీ?! కందిరామాయణము 

చ! అని తగు తెల్వి యబ్బు నటు 4+ లాడిన మాటల నాలకించి రా 

ముని గని వాలి యిట్లను స +-ముద్తతి యుద్ధము సేయువేళ నేం. 

గన సముఖమ్మున న్నిరిచి థీ కాండము నేయక డా(గి యేయు "పే 

లన విని లత్మణుండు సము + దంచిత రీతి వచించె వాలితో. 

ఉ॥ సీయనుజుండు తొ చ గుణ + నీరనిధిన్ ౩ రణంబు వేడ న 

ద్దాయతోనే (తు డంతె నెజీ 6 యాజిన నిన్ను కృతాంతు పోలికన్ 

దాయక పంపువా(డ సని $ బాస యొసల్బను గానం బోరిలో 

నాయన గాంతువేని శర్ 4 ణందువొక యంచు మణింగె నివ్విధిన్ . 

ఉ॥ బాల్యమునుండి సజ్జనుల. పజ్జ (శుతి స్మృతి మార్గరీతి నా 

కల్యము విన్నవాండగుట6 + గంజహితాన్వయు. డాడు వాక్యముల్ 

కిల్యము లౌట సమ్మతిని * గెకొని రామ విభుండు ధర్మ వై 

కొల్యము పేయ. డందు( గపి * కొంతు,డు మూర్దము వంచి యిట్లనున్. 

వాలి శ్రీరాముని క్షమి౦ప వేండుట. 
ఉ॥ తల్లిని పోలి జీవక వి 6 తానము సట్లను .వత్సలత్వముం 

గొల్లగ( బూని ధర్మము న 4 కుంఠిత వీర్యము సద్దుణావళుల్' 

చెల్లిన నీవు ధర్మశరి + శ్రీలన దృష్టిని చూడ దోషముల్ 

పెల్లుగ నుండవే? నెనరు 4 పేర్మి క్షమింపుము రాక్షసాంతకా। 

చ॥ తెలియని కో(తియంలు. మది( 4 దేల్చి వెల్తార్చిన నావచస్సులం 

దల(పకుమయ్య! చింతలిడు 4 దారుణ జన్మ రుగొషధంబు సీ 

సలలితి నామమే కద! వి * శంకటవృత్తి శరంబునేని నా 
కల(కను పాపి జ్ఞాసమను + కంటి నొసంగితి మోకదాయకా। 

సీ! ముమ్మూర్తులీవె త + న్మూలంబు నీవె పా, పంబును నీవెపు 4 ణ్యంబు నీవె 
శ [త్రుత్వమును నీవె, మిత్రత్వ మీవెయౌ, దాసన్య మీవె కృ, తంబు 
(త్రిపురారి మున్నగు + దేవత లిచ్చిన, వరములు విఫలమౌ + కరణి దూసి 
యకలంక దార్హ్య ప శి రామో పే త వ, తము! దొలచేసి (పా * ఇముల( (గోలి 

శే నట్టి సీతూపు ధర్మంబ + యరమరేల?. హరుడు కొల్చిన వారికి + వరములీగి 
సీ లస న్నాను సంస్తుతి + నియతి గాడె?, యట్టి నిను గంటి మోక్షంబు 4 నందుకొంట్. 

పీ ః చరములు సీవయ చరములు నీవ సు, సిరములు సీపయ ఈ సరము నీవ 
థె బుతువులు నీవ యా , బుతుఫలంబులు నీన, విరులందు వానన + వెలయు 

సర్వవస్తువులందు + సమరీతి నుందు వం, తర్భూ త మగుచున 4 త్య(ప్రకాళ। 
నీవిట్టి వాడని 4 నీగుణాలివియని, నాజ్ఞాన మే యిప్ప + నారు దెలిసషె 



కిష్కి౦ధాకాండము టీ 

న నక్షయలోక సు 4 ఖంబు లరుదె?, నన్ను వెన్నంటు కర్మముల్ 4 నిన్నుగాంచు 

అకెకద। నీదు దండంబు + వలన. బాసె, నాయఘంబులు నుతిపాత్ర। నలిననే|తః 

చ॥ అనుజుండు నన్ను చంపుటకు + నై నిను నోడ్కొని వచ్చి యల్ప చిం 
తనము గలటి వానర మ తంబున నిష్ఫృల రాజ్య భారము న్ 

బొనుపుగ( బొంది నాకు( బరి; పూర్తిగ శాశ్వత మో క్షరాజ్యమున్ 

దనియ(గ నిచ్చె నింతకును 4 తమ్ముని మేలు మతొండు గల్గునేః. 

au "సేవకుడైన యేనొ3టి 4 చిత్తమునం దలపోసి వే(డెదన్ 

నావలె నాదుతిమ్ము. డొక + నాడు మధుద్రవ మాని ముందు. డై 

కావర మందునేని నను + (గ్రచ్చటి నేసిన నారసంబు సు 

(గీవునిపై వడిం గినిసి + కీడ్పుడ నేయకుమయ్య! రాఘవా! 

చ॥ మజీయొకమాట రామ విను + మా! రవినందను. గాంచి నీదు సో 

దరు లొకవేళ గేలికయి 4 తక్క_క (భ్రాతృవధంబు సేయు ము 

ష్కరు(డని యాడిరేని తగు + చందము కొదిని మందలింపు నీ 

వరములు పూర్తిచేసి తిక + వా,డును తప్పి చరింపనేర్చునే? 

ఉ॥ వేతొక మేలు నీకు నొద 4 వింప(గ లేను దళాస్యుఐటి వా 

లూరక గట్టిగా. దిగిచి * లూమముతో. గొనితెచ్చి నీకు దై 
వాటి(గ( గాన్క-గా నిడెడు + భాగ్యము నోచకయుంటి నన్నిటన్ 

దేజీన వాయుపుత్తు9 (డు సు 4 దీమణి చాలిన బంటు నీకిగున్. 

ఉ॥ కూరు(డు సద్దుణాక రు(డు + సూనృతవాది మహాశయుండు సా 

మీరి భవత్క-రం బధిగ మించిన బాణముగా( దలంపమా 

సూర కుమారు నీ యవర్ , జుంబఠలె. గాంచుము వీరి. బోలె నీ 

'కేరును దోడ్చడం దగుమ + హీష బలాఢధ్యులు జేరు భూనలిన్. 
© చె 

శా॥ వీరింగొంచు సదు స్తదేశముల న 4 న్వేషించి స్ జానకి 

దేరం గాంచుమ యంచు. బలి. యనుజున్ 4 చీర ంబులొబా హులం 

జేరం దీసి కుమార। నీకు నుకదే * శంపంగల జల్లా చే 

లారం డెల్పెద్య నాకునై_ వగవ రా, దయ్యాః : సుధీం(కో తమా. 

భీ సహో మ॥ దరచేదంబుడు ధర్మశాస్త్రములు స 4 ర్వంబున్ నపోచన్యులున్ 

పర మేష్యాదులు తక్కువారలును సం 4+ భాపించి దాక్రుచ్చు నా 
© లా 

పరమేశుండె కడంక ధర్మమును ని * లృంగోంమే శతు సం 
హరణ (క్రీడన లాలసంబయిన యి * ష్వాసంబుచేం దాల్చుచున్, 



480 కంబ రామాయణము 

మ॥ విజయంచే సెను రాముడై నిజము నా + విజ్ఞప్తి లోనమ్ముమా 

సుజనుల్ ముక్తికి రామనామమును సం + వద్దాక్కులై నిత్యమున్ 

భజియింపం గలవారు నీవితని స +, త్వం బారయం గోర న 

క్క_జమౌ లీలను నన్ను గూల్చుటయె సా, &్యందబింక వేయేటికిన్ . 

మళ, అనివార్యం బగు దుష్షకా ర్యము లసం + క్యాకంబు మోసంబుతో 

దినముం జే సెడివారలే యయిన ని 4 ద్వేషంబుతో న న రా 

ముని యసారిహతి( గూలువారు విలస ౪ సు క్తి రికా - భజిం డైప్పుడా 

తని పాదాంబుజ సేవకావలికి 4 ముక్తత్వంబు సందేహ మే?. 

మ॥ తస సత్కర్య్మల తోడురా జని కసా, ధ్యంబెద్ది? చూణాడి తిం 

దున నందుం గల సౌఖ్యజాలముల నెం+దు న్నూనత లల్ల వీ 

ఘన లక్మీయుత వక్ష నాజ్జయె సదా + క ర్హవ్యమం చన్య చిం 

తనము ల్యాని తలం ధరించి విలస , ద్భాగ్యంబులం బొందుమి. 

సః మౌర్థ్యంబు "పెనుపారు * మర్క-టచేష్ట లు, న్కత్త తగుణంబు పూ + ర్దముగ విడిచి 

శ్రీరామవిభు డొన +ర్చిన దుహోవక్ళతి మ, నంబున నిడి సమ ,  యంబు రాగ 

(బ్రాణంబులై న స + ర్పణపేయ జుణుంగకు, మంచిత గతి (ప్రసా + దించు నితని 

యాజ్ఞానుసారంబ + యఖిలకార్యంబులు, జరపి దుర్లభ పున, ర్రన్మ రహిత 

చే॥ పదవి నొందుము తుచ్చమౌొ 4 (ప్రాభవంబు, గలిగెననుచు ను పేకింప( + గడ(గకయ్య 
నెరను లొనరిన( గృపమను మ + న్నింపరయ్య, నృపులు (ప్రజ్వలితాగ్ని స * న్నిభులు తం! 

చ॥ అని హిత బాక్యముల్ పలికి 4 యవ్వల రాఘవు(గాంచి స(త్రభూ! 

యినజు*డు రకి కీతవ్యు.డు ప ప 4 యింబయి( దెల్ప(గనేల? యంచు కే 

ల్మొనసి నమస్కరించి రవి + పుత్తు9ని గన్గొని తోడితెమ్ము నీ 

తనయుని నంగదాఖ్యు నన( 4 ద తృటి ( దోడ్కొని వచ్చె నాత(డుకా 

"రీ॥ అంగద మథెన్న డెజు6గని + యంగదుండు, నిండు నెలవోలె వచ్చి క 4 న్చించి యచట 

మృదుల సుమశయ్యగా కస + నదమునందు, గాసి పొందిన తండ్రిని * కనుల.గాంచె 

అ౦గదవిలాపము. 

పీ! రవినిభ కుండల . రాజ ద్వరాంగద, సంగత భుజుండగు + నంగదుండు 

పాణపదంబయి 4 క్రాలు తండ్రినిగాంచి, కన్నుల బాష్ప ర + కమ్ము దొరు(గ 

సెనువు దప్పు ఎడిస * యబ్ది బింబంబుపై ( బడునొక నక్షత్ర * భాతి. బడుచు 

హాత౦ డ్రి; నిను గని 4 యడలక మృత్యువు, డా సెనే? దాని న * డంస' దరమె? 

శేష వాజ్యనః కర్మపాళినే , ప్రాణికేని, యెటి కీడొనర్పని నీకు + నిటిపాటు 
తు " న! 

రెనసె నేమని పల్కుదు? నెందుచొత్తు?, నవజయ విదూక। వీర భ , ద్రవతారః, 
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మేకులిడినయట్లు + మేకొని దిక్కుల, మోయు గజంబుల 4, మొనసి గెలుచు 
ొవణు హృదయంబు + లావైన యా. దోక బవాటమై యందమౌ + వాలు( దలంచు 
ఏపుడెల్ల దటతట + నదరు న్ మీదట, వాని భయంబును + వదలిపోయె:' 
JU వాళము( గుల శై లము ముల్ నీపాద, హత్తి! గల్లు దద్దురు + లందవింక 

సురలు ప్రార్దించిరేని నీ, కరణ్ జలధి., జిలిక్ యమృ తంబు నిచ్చువా + రలును గలరె? 
రుమరులై ర్వా రలు నీవొ , హాతుడవెతి, వా నార నదాబ్దాత శీర్షాంకః యగచరేం ద్రః, 

| దా 

వలు విధముల నంగదు.డిటు + పనవుచుండ, వత్స! దుఃఖ మొందకుమని + వాలియలమి 
ae) | 

"యనా? చూడు మీ జగ, న్నాయకుండు, చేయ పుజ్యాఫలంబిది * చిన్నితనయః, 

చ॥ జగతిని దేహధారులకు. 4 జావును పుట్లువు వీడకుండు నా 

యగణిత పూర్వ పుణ్య ఫల 4 మయ్యది యిట్లు రణాంగణంబునం 
దెగడని మంచి చావును వి * ధించె జగంబుల సాక్షిభూతు (డై 
నెగడిన రామమూ రి కరు + ణించె. దనంతన వచ్చి మోక్షమున్. 

చ॥ జనకు(డనై న నా + పలుకు + జార్ప కను త్తమ మద్వితీయము౯ా 
షమనమగు త త్త్వమిట్లు పద + కంజము ధారణీ సోకంగా శరా 
సనమును కేలంబూని మను + జత్వము( దాలిచి కన్నుదో యికిం 
గన (బడుచున్న దిందు పుల 4+ కంబులు (గ్రమ్య"-నమస్కరింపుమా. 

తు భవ రోగంబుల( బాపు నొ + షధము నా + ప్రాణంబులందీ సె నం 
చవ హేలం గమనింపకన్న: రఘురా + మాజ్జ్ఞానుసారంబుగా 
దివరం బబ్బిన నీవు చోడ్పడుముస , ద్భ'కి కి దదీయాం[ఘియు 
గ్మవ నేజంబుల శీర్షమం దిడుము స 4 త్క్మల్యాణముల్ నీకగున్ ? 

మ॥ అని యీరీతి హీతంబు పల్కి తన య + వ్యామోహ మేపారం బు 
(తుని గాఢంబుగం గౌంగిలించి రఘు వ + ర్యుం గాంచి యీ నాసుతున్ 
దనుజాఘంబను తూల భార రములకున్ * దావాగ్ని నానొప్పు వా 

నిని రక్షింపుము నీదు భారమిది న 4 న్నిశ్చింతు( గావింపుమూా. 

మ॥ అనుచుం బుత్తుంని రాముకేల ముద మే + పాఠంగ నర్చింప వా 
డును (శ్రీరామ పధాంబుజంబులకు( దో , డోయొక్క లో కేశుండున్ 
దన ఖడ్గంబు నను[గ్రహించి శుభహ 4 స్తం బుత్తమాంగంబుపై 

నునిచెన్ వాలియు నెమ ్యదింగొ నియె డే, * వొఘంబు లగ్గింపంగన్ 

౫ అంతట వాలి యూర్హ్వగతి + నంద. గకంబుల పట్టువీడె భీ 

కాంతుని సాయకం బురము * గాడి వడిం భువి: జొచ్చి యయుదడ 
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న్యంతములోన( దోంగి గగ 4+ నంబున దివ్యుల కల్పహారముల్ 

సంతన(దాల్చి రాఘవు నీ + షంగము. జేరంగ వచ్చె గ్రమ్మటబన్. 

రవట్లాభి షేక పట లము. (54 
ఉ॥ వాలి మృతిం భజింప రఘు + వర్వు. డపార కృపా రసాంబుధిన్ 

దేలుచు మోక్ష మిచ్చి తన + దివ్యకరంబుల భాను పుత9కున్ 
వాలి కుమారు! గొంచు నొక + వంకకు నేగ గపీంద్రు దారయ 

వ్వాలి మరించు వా రవిని , వచ్చి యెజింగెను వాని మేనిపై 

మః కొపురుల్ తీరిన కొండ కొమ్ములకు రం * గుల్ గూర్చు పాలిండ్ల పై 

నప్పుడే వెల్వడు నెతు కుంకుమ రస + వ్యాప్రిం (బనసాదింప(6గా( 

దిపురు ల్లట్టిన ముంగురుల్ రుధిర దీ 4 ప్రిం బొంద శాఖాచరా . 

దిపు వక్షంబున వ్రాలెం దార పెను సం + దెన్ మించు చందంబునన్. 

సీ॥ అవ్య క్రమధుర వీ + ణాదిక రవముల, రహి(దీల్చు కంఠస్వ + రంబుతోడ 
నేక మనస్క-యై + యింక దపించు గ, ద్గదికతో నిటూర్చు ‘ గాడ్పుతోడ 

ర్త పంకిల శరీ, రంబుతో నేత్రముల్, 'వరటెడు కన్నీ టి + వజదతోడ( 

గనువారి గుంచియల్ + కరచి నీరుగంజేయు, కరుణంబు నించు వా + క్యములతోడ 

తే॥ నధిపు మస్తక ముత్సంగ + మందు చేర్చి, దీర్ణ కుంతల జాలంబు * తివిరి కప్ప. 

మొగులులోని పిభాకరు + మొగినిడో (చు, మోము గని తార యిటు బీ, మ్యుచును వగచి 

శా॥ నాజీవంద! మనోధనందబ। గుణమా। నాపాలి సర్యస్వమా! 

తేజస్స్యూర్తిత బాహు పంజరమునన్ + దీపించి యేనాండు నే 

యోజన్ దుఃఖము లెట్టివో యెజు(గళకే, యున్నట్టి యేనిస్సుడీ 

ని జోకం గన. జాలకుంటి ( గద మ. న్నీండా! భయం బయ్యెడిన్, 

మ॥ అనుకూలప్రియ జీవి కేళ్వర: భవ 4 ద్వ్యత్య స్త స "ఘోరసితిన్ 

డనుకం గాంచియు( (బ్రాణముల్ నిడిని దె + త్యన్ (పేమతోం బిల్వవా? 

నను దుఃఖంబుల పొ చేసిన విదీ 4 నాజీవముల్ పోవ గా. 

దనువీ మేదిని నిల్చునే? యొకటి చే + తన్ రెండు గావించి కే? 

శా॥.|పాణంబుల్ గొనిపోవుకాలనకు మున్ 4 వారాన్నిధిం దచ్చి గీ 

ర్వాణ సోమముతోడ నీయవె సుధా + ద్రవ్యంబు? సీవేళ సీ 

'ప్రాజంబుల్ హరియించి కొంటకును సం ౪ భావించెనే తాను? మ 

త్పాణేశా! జము. డింతలో మటబచె( గూ రస్వాంతు(డై శేేయము౯ 

డు కకుబంతంబుల కేగి డివ్యసుమముల్ * గె కొంగు సామేన నం 

దిక్ ( బేమంబున డాల్చినట్లి హరు ము  వ్వేళన్ విని వలం 
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బక లంకందిగు"భక్తి (గొల్లు వది నే * డాలన్యముం జేసి యూ 
రక యిట్లుండుట పాడియే? దనుజ స ' ద్రూడ్లర్వ విధ్వంసనా।. 

ఈ వర సుమ. తల్పమందు మృదు. ; వస్రముపై 6 బవళించు నీవు నే( 
డిరవుగ వట్టి నేలపయి 4 నెడ్రియవోలె( బరుంట( గాంచి దు 

ర్భరమగు దుఃఖ తాపముల + “ వాలుచు నేడ్చెడు నన్నుగాంచి యొ 

ప్పరికము సేయునంత యప 4 పాడి యొనర్చితి నేమి నాయకా! 

ఉక ఇచ్చట సిస్నుపాసి తపి * యించుచు నుండగ నన్ను వీడి వీ 

వచ్చట స్వర్గలోక సుఖ 4 మందుచు సంత సిలంగ నాయమే? 

నచ్చిక మీట బల్కి_తివి + నావర జీవము వీవయంచు నా 

పొచ్చెములేని పల్కిపుడు + పొల్లుగ నేల చరింతు వల్లభాః. 

ఊఉ సీమదినేవసించుటలు + నిక్కమయేని రిపుప్రకాండ మీ 
' భూమీని నన్నుగూడ. బొరి + పుచ్చియె యుండును గాదె? నీవిటన్ 
నామసమందునుండినను + నావలె జీవముతోడ నుందు వి 

ప్లేమొకొ రెండు పద్దతులు + నేర్పడ( గల్లయ యయ్యె వల్లభాః 

'ఉ॥ నీదయచేత నెల్లరము + నిశ్చలజీవిత మొందినార మ 

య్యా! దరి జేర్చితంచు విబు + ధాళ కృతజ్ఞత చూపి నిన్నునా 

మోదముతో నెదుర్కొని (ప్ర * పుల్ల నిలింప మహీజపుష్పముల్ 

సాదరవృతి, (6 జల్లుచును. 4 స్వాగతమిచ్చిరె సీకు వల్లభాః. 

చః కలశ పయోధి. ద్రచ్చి తెజ + గంటులకున్ సుధయిచ్చు నీకు ని 

మ్ములవడి డా(గి నీపయి న + మోఘ శరం బొగి నేసినట్టి మె 

థిలి హృదయేశ్యరుండె పని * దెల్చ్పి యొసంగ(గ నాజ్జ్ఞ యిచ్చుచో. 

బలువకు నీదు తమ్మునకు + భాగ్యము లన్నియు నీయకుందువే?. 

ఉ॥ తమ్మునితోడ( బోరుటకు. దార్కొనియేగెడు వేళం గూడదం 
చొమ్మిక దెల్చితిన్ రఘుకు * లో త్తము( డన్నెము లాచరింప(డం 

చిమ్ముగ( దబల్కినమ్మి యటు + లేగి యుగాంతము చూడదగ్గ నీ 

విమ్మెయి( గూలినా(డ విక * నెన్న(డు నిన్ను గనంగ నయ్యెడిన్?. 

ఉ౫॥ సీవెదిరించి డీకొనిన 4 నిగ్గగు కాంచన శ్రైలమైన ను 

గెవడి రాలునన్న నొక + యమ్మెదుం భవడియ వత్షముద్ 
ళ్ రా 

వావిరి( జీల్చివై చె నను 4+ పల్కుల నమ్మ(గ(జాల కుంటిని 

ట్రీవగ జచ్చియుండు ప్రవ 4 గేశుండు వేతొక వారియేమొకో?. 
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మ॥ తనయా! ఆంగద। నీపితృవ్యు(డు తొలిన్ + దావాలి తమ్ముండనన్ 
ఘనసంపూజ్యత నొంది యిప్పుడు పగన్ 4 గార్చణ్యముం బెంచి వా 

లిని (శ్రీరాము నమోఘ దాణమున( గూ, ల్చించెం (బ్రభుత్వంబుక్రై 

మన సౌభాగ్య పవిత్ర జీవితము లి 4 మ్మాడిి. న్నళించెం గదాః. 

మ॥ పరో కష్టంబుల సొషధంబువలె. బా, పం జాలు విల్లా (డు తౌ 

మరసాషం డొక పాటీ వీరు డొనరిం + పన్రాని దుష్కార్యమున్ 

జరపెం; బెద్దలు వారివారి పనులే 4 స ద్రీతి( దదో్యోగ్యతల్ 

ధర (జూప న్నికషోపలంబు లను న 4 ర్లంబెన్న వ్యర్హంబొకో!. 

'కేజ అనుచు బరిపరివిధముల( + బనవి పనవి, సోలినటి సంభవమును + చూచిసీతి 
ళు 

మంతు(డగు పహూానుమంతుండు + మానవతిని, చెలులతో ( గొనిపొమ్మని 6 చెప్పిపంపి 

తేజ ఆవల వాలి మేనునకు జే + యంగ(దగిన, చరమ కర్యంబు లంగదు 4 కరముమీ(ద 

గడ(క( జేయించి జరపిన 4 కార్యమెల్ల, విన్నవించెను (శ్రీరామ గ్ విభునియొద్ద, 

కీ దోషసమితి సమూలంబు + (తుంగిపోవ6, జెలంగు నర్కుండు చరమాగద్రి( * చేరుచుండ 

నతవి వింది మఐఎతిమదథ 4 నందినట్టి, యింద్రనందను మొగమటు + లెజినయ్యె. 
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తే॥ రవియు( (గుంకెను రీరు(డౌ + రామవిభు(డు, సీత (గూర్చి చింతించుచు. + జెంతనొక్మ- 

నెలవున న్వసియించి యా + నిడుదరేయి, యనెడు కడలి నెటో యీ(ది * యెనపె దరివి 

చ॥ తనయుడు నాడు రత్నసము + దార కిరీటము దాల్చునంచు( ద 

జనకు(డు చూడవచ్చె నను 4 చక్కటి భాను(డు వేగలేచి యా 
పనికి రహీంచి తోడుపడు + పంకజవాసిని వచ్చిచేర నె 

ఆని కరపాళితో( 'దెజచె + రాజిత పద్మ దళారరంబొగిన్, 

ఉ॥ అంత ( గృపానముద్రు(డగు +, నర్కుకులా[గణి యర్క_సూతి క 

త్యంత ముదంబుకోడ( బవ * గాధిప పట్టము శాస్త్ర ప్రపద్దతుల్ 

సాంతముగా రహింవ నెల + సంబున( గటుమ యంచు6 దెల్బ ధి 

మంతు(డు లక్మణుండు హను 4 మంతుని గాంచి వచించె( గవ్చబన్. 

ఘ॥ అభిషేకం దబొనరింప(గా వలయు దీ 4 వ్యదృవ్య సామ(గ్రులన్ 

రభసం బార(గ సేకరింపు-మన స, ర్వంబయ్యె సిద్దంబుగా 

నఖిజి ద్వేళయు డాసె రండనిన మో + దాక్కుండు ఫామిత్రి తా 

నభిషేకం చొనరించె భానుజునకున్ 4 బ్రాంచన న్కణీ పీఠిపైన్ 

శా॥ కార్యంబుల్ క్రమరీతి( దాపసవరుల్ గా + వింప(గా దేవతా 

వర్యుల్ కల్పక సూనముల్ ముదముమె , వరింప(గా వృదు లా 
ర్ | ఠి 



కీష్కి౦ధాకాండము శీశ్త్ 

శీర్యు క్ర కంబుగ నక్షతొంబు లిడ(గా 4 'శీర్షంబునన్ శీర్షకం 

బార్యశేమండు. వె వానరుల క 4 త్యానంద మోపదిలన్. 

చ॥ అవల. గిరీపధారియగు + నర్కసుతుండు. కుతూహారుండు రా 

ఘవ చరణారవిందముల + గాటపుభ క్రి భజింప నాత( డు 

త్సవ మలరార(గా .నలమి + సాదర మేదురమైన దీవసల్ 
తవిలి వచించి వెండియు'ను * దార వచస్ప్సుధ లూర విట్లనున్. 

శ్రీరాము(డు ను(గ్రీవునకు రాజధర్మములు దెలుపుట. 

పీఆ కీశకులాధ్యక్షః + కిష్కింధకేగి నీ, క ర్రవ్యములను చ + క్కంగ నెటింగి 
విధ్యు క్ర విధుల గా + వించుచు రాచకా, ర్యము లాచరింప కొ * అంతలేక 
యంగదుతో( గూడి + యానంద జీవిత ,మనుభవింపుము పుట్టు * సార్దకముగ 

జ్ఞాన ధనాఢ్యులౌ * సచివులతో వీర, వరులగు సైన్యాధి థీ పకులతోడ 

“లేశ బావనంబగు నెయ్యంబు + పాటిలంగ, నలరి కలుషవిదూర కృత్యముల. (బ్రేమ 

 విలిపి ప్రజలకు నాశ్రయ + జీయుడవయి( భీకరుండవై గభీరిమన్ + వెలయు మయ్య 

మే॥ ధూమంబుగలచోట + ధూమధ్వజుండుండు, ననువాక్కులో సత్య + మరయామయ్య 
శ (తుమితులయెక 4 సమరీకి మధుర వా, క్యముల (బనన్నత + నాడుమయ్య 

ఆమరు లతిశయించి + ([బమియింప(దగిన సం, పద్గౌరవంబు( గా + పాడుమయ్య 

ముల్లోకములయందు + మూడు తెగలవారు, మునులకుం గలరని + మన(గదయ్య 

తే॥ ఎవరి విషయంబునను క్రొర్య + మెంచకయ్య, దూషణము లాడినను చెవి + దూర్పకుయ్య 
యించి వర్హాశ్రమముల( బా + లించుమయ్య, దేవుండని ప్రజల్ దల(సవ 4 _ర్రింపుమయ్య 

జేః పరుల కుపకృతి సత్యవా + క్పాలనంబు, పరులధనమునకై యాస 4 పడమి యనెడు 

పద్దతులె జగమున గౌర 4+ వంబుగూర్చి, సద్గతిం జేర్చునవి యని జరగుమయ్య, 

ఉ॥ తక్కువవారటంచు ఘన 4 దర్పముతో నెటువంటివారికిన్ 
జిక్కులు గూర్చుంగాంగదగు ౪ + చేటొన(గూర్చును బాల్యచే ష్షచే 

నొక్క. యవజ్ఞచేసికద + యొందితి మంథరచేత నింతయున్ 

విక్కముదీని నొత్మ గమ ఈ నించి చరింపుము మిత్రరత్నమా।. 

Gi స్రీలనిమి త తమే జనులు 4 చేటుల నొందుదురన్న యర్గమున్ 

బోలనెబుంగు మివ్విధము 4 పూర్తి రిగ నియ్యెడ వాలిచే (తలన్ 

దేలెను వారి మూలమున 4 దీఅని దుఃఖజనాపవాదముల్ 

తేలికయున్ ఘటించు నని 4 కేర్చితి మీయెడ నేల వేల్ (కన్? 

చ! ఇత (డొక నాయపండె? మన + కేడ్డడ తతియు( దండి చుటమువ్ 
౧ | యు 

హొతు(రును గాయడె యంచు గణి * యింప( (బ్రిజాహిత తత్పరుండవై 



కంబరామాయ ణము 

ధృతిగొని క్రూరకర్ములను +. తెక్క-లి వారల(బట్లి ధర్మ పష 

దతి చెడకుండ( గాచుటకు + దండన చ్లేసెదు గాక మిత్రమా! 
0 l 

చ॥ బుజామతి జర్చచేయునెడ +. నెక్కుువ. తక్కువ చావు పుట్టుకల్ 

(పజలకు( బూర్వకర్య్మముల( 4 దిట్టియె వచ్చు నధర్య్మవృత్తు అ 

య్యజునకునేని జీవిత మ + హావధి( గుంచును ధర్మవృత్త మ' 

క్కజముగ( బెంచుచుండు నను 4 గణ్యుల పల్కులు నమ్ము మి(తమా।. 

చ॥ కలిమియు లేమియుం గలుగ. + గారణమౌనవి పుణ్యపాపముల్ 

దిలిత ములంచు. దిల్కుదురు + ప్రాజ్ఞాలు పెద్దగ నిశ్చయించి యా 

కలిమికి హేతువై న శుభ 4 కర్మ నమూహము నుజ్జగించి లే 

ముల గలిగించు పాపముల( * బూని  యొనర్చుట “మెచ్చుచేంత యే?. 

మ॥ నృపధర్మావళి యిట్టిదంచు మది ని + ర్ర్తిన్ విచారించి స 

తృప. బాలింపుము కీశరాజ్యమును; పా + వృట్కాలమంత ౦బుగా (6 

గపిసంఘంబులతోడ నాయెడకు వీ. + కన్ రమ్ము పొమ్మన్న సం 

తీపడన్ భాస్కరసూతి యిట్టులను సీ , తాహృత్పరోజుర్కుతోన్, 

శాః చెట్టుల్- చేమలు (దో ణులున్ వెలయు కి 4 ష్కింధాద్రి కీశాలి కం 

బట్లౌ నంచొక పేరె గాని యరయన్ + స్వర్గంబుతో సామ్యముం 

దొట్టున్ వైభవ: సంపదావళులతో 4 దుఃఖ మ్ములం దోలి మా 

పుట్టుల్, ధన్యముగా(గ సేవ గొనుమా , పుణ్యాత్య్మకాః వే(డెదన్ 

చః నిను శరణంబు గోరి మణీ 4+ సీయనుకంపకు భాజనంబులై 

నిను పెడ(బాసి భోగముల + నిచ్చలు గోరునె మా హ హృదద్దముల్? 
జనకజ రోయఃగా.నదను + సంధిలు దాయ బ్రవంగ పట్టనం- 

బున వసియింప(గా వలచి + (మొక్కెడువార 'మనుగహింపవే. 

చ॥ అనవుడు వందహాోస రుచి, రానను(డై రఘురాము( డిట్లనున్ 

వనుల( జరించు సు,వతులు + పార్టివ భోగము లంద'జెల్లునే ? 

పనిగొని నీవు మమ్ము కడు 4 భక్తి క్ సపర్యలు 'సేయుచుండ బా 
లనమున లోటు లేర్పడ వి +, లాతి నధర్మాము రేకులె'త్ర దే? 

ఉ॥ కానల సంచరింతునని 4 కె క + సమక్షమునందు పల్మితిం 
గాన వసింప నొల్ల మహి , + కౌంతుల కిమ్మగు రాజధానిలో 
మానవతీలలామ యగు , మైథిలిలేమి నలంగు నాకు స 
మ్యానిత సౌఖ్యముల్ గలవె + క్మొాతలమందు తలంచిచూడుమా!, 



కిష్కి౦ధాకాండము' 

మః తనదారన్ దనుజాల్. ' హరింప మది. జం: + తాలేశమున్ లక య. 

బ్బిన రాడ్భోగములంది-/స్నేహితులతో 4 వేంచేస 'యాతీథ్యముల్ 

గొనుచున్నా(డని లోకు లాడుకొను వా+క్కుల్ లోకమున్నంతదా( 

కను దై వాజుక యం తరంబున నడం + గం బాబునే మి[త్రమా।ః 

మ॥ గృహిధర్మంబులు వీరధర్మమాలు మూ + రింబోవ నల్లాడు నే 
మహి నెయ్యుండ్రను గూడి సౌఖ్యముల స, మ్మానించుటల్, రోంత;మ. 

ద్భుహిణ్ం గోల్పడ నేనుచేసిన సుదు 4 ష్కృత్యంబు లింకంగ ని 

స్పృహతో. దావసధర్మవ్య త్తి వనులం + జింతామతిం బూనెదన్ 

మః పరిపాలింప(గ( దగ్గ కార్యముల సం + భావించి. రాజ్యంబు: ది 

. త్సరణిం జేయుచు.నాల్లుమాసములు వే 4 దా(టన్ మహా సేనతో 

'వెరవారన్ నను గాంచ రమ్మిదియ సాః వేడ్కోలు సుమ్మంచు భా 

స్కర వంశాంబుధి సోమండాడ మతి ప, ల్కన్ లేక సుగ్రీవుండున్. 

మః కనులన్ బాష్పకణంబు లుబ్బి యరలం. గాకుత్తు నాజ్ఞానువ 

ర్రనమే శేయముగా( దలంచి తదభి ౪ ప్రాయంబు గు ర్రించి యా 

తని పాదంబు శిరంబుతో ( దడవి చిం 4 తావారిధి న్యన్లి లి 

బ్బిని గోల్పోయిన వానిలీల నడచెకా + వెన్కాడు పాదాలతోన్. 

ఉ॥ వాలికుమారు(డుం గడిసి + వారని భక్తి నమస్కరింప శ్రీ 
లోలు(డు ప్రేమతో. దిగిచి ౪ లోభి పసిండిని పోలెం జూచి స 
చ్చీలు:డ వౌటకున్ జనకు + చెన్నున నీ పినతండ్రి నెంచి త 

త్చాలనలో సహాయు(డయి * భాసిలుమా యని పల్కి యంతటన్ . 

ఉ॥ పావని. గాంచి నీవును వి + భాకరసూతికి( దోడుగా వనా 

టావని పాలనంబు నర 4 యందగు నన్న నతండు దేవః మీ 

సేవకు డిందయుండ( గృప + సేయు(డు దాస్యము సేయుచుండు మీ 

కేవిధమైన తక్కువల + నేర్పడనీయక చూచువా(డనన్. 

an రాము!డుపల్కు. గౌరవము + ప్రాజ్ఞత ఫౌరుష మొందినట్టి రా 

ట్ప్సోము(డు తాల్చియుండిన వ + సుంధర చేతొకరాజు పూన నౌ. 

గాములు గల్లవచ్చు నటు + గాన భవాదృశ బుద్దిమంతులా 

భూమిపు చెంతనున్న (గద + పోల(గ(జెల్లును రాచకార్యముల్ . 

శాజ మాన్యుందై న దినేశసూనునకు స్వా + మ్యంబైన ప్రాగ్భార రా 

జన్యత్వంబు స్టిరంబుగా నిలిపి యా + చందంబునన్ వచ్చి సా 
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"జే గ 

జన్యస్ఫూ-ర్తి వహిసచి.నాదగు పనుల్ + సాధింప నీకంటబ నా 

కన్యు బేరిపు "డేను గోరిన. విధం + దారంగం 
గావింపుమా।.- , 

మ॥ అను (శ్రీరామవిగొంచి హదురియ మీ + యాజ్జిప్తి యిశ్హైనచొ 

నన నేమున్నది కింకరుం డటులె సే + యంగల్లు వాండంచు. ద 

ద్దన పాదాబ్దములన్ భబించి కపులం 4 గన్నాకు కిష్కంధకుం 

జనియెం దిమ్మట వేటుకొండ కరిగెన్ + సౌమిత్రితో రాము (డున్. 

మ॥ ఇనవంశోదృవునా జ. బూని కపి లో + కేశుండు కిష్కింధకుం 

జని భూభారము(దాల్చి బాంధవ సుహృ 4 తామంత సేనాపతుల్ 

తను గొల్వం జని మాతృభావమున నా + తారం బ్రశంసించి వా 

లిని డెందంబున( చండ్రిగా. దలంచి పా + లించెం గపివ్రాతమున్. 

కాగ దిగ్రాజన్యమహో పభొగములతో , దీపించు శావాచరుల్ 

వ్య(గ ప్రక్రియ బాంధవావళి లలిన 4 భాసిల్ల నాజ్జ్ఞావిధుల్ 

సు గ్రీవాజ్ఞ యటంచు నానుడిగ విజ్ఞుల్. పేర్కానం జేసె 

సుగ్రీవ ప్రభు, డంగదుండును యువ 6 &ోణీశు(డై. యవ్పంగన్. 

మ॥ వినుతుల్ సేయ,గ వీలుకాని గుణగం + భీరుండు శ్రీరామం ఢ 
వ్వనముం దా(టి మతంగమౌని విలయ + ప్రాంత (ప్రదేశంబునన్ 

దన తమ్ముం డొనరించు పర్హకుటిలో( * దాత్పర్య సంయుక్రు(డై 
తన జాయం దలపోయుచుం జరపె( ద + 'త్కాలంబు సౌమిత్రితోన్. 

7. వర్ష ర్తు పటల ము. (121) 
4H పుత్రడిబొమ చందమున. + బొల్పు బెడంగును మించు జానకిన్ 

ద త్రజపాటుతో వెదక +-దకీణ దిక్కునకున్ రఘూ త్రముం 

డ తటీ( దింపినటి యొక *, యర్శిలి కాలరివోలె భాస్కరుం 

డు త్తరదిక్కునుండి తగు + నోజను వెల్వడె దకీణాశకున్. 

శే నల్లమబ్బులు ధరయను 4 మల్లకమున, వారిరాశియన్ నేయివోసి + మేరువనెడు 

వత్తిలోన భాస్వరుని దీ , పము రగిల్చి, కాటుకం గొని పెట్టిన కరణి. దోంచె. 

క॥ జీమూతంబుల వలగన్, వ్యోమము గరకం౦ఠు కుతిక( 4 బోరియధిక మై 

తామసి గప్పెను భాశ్యర, ధామంబుల తెక్షముడిగి + ధర చలారెన్. 
ణా గ 

శా॥ సీలాకాశథము నంజు చందమున ము + స్నీటింబలెన్ గాటుకం 

బోలం దిద్రిన త్తీల కన్నులవలెన్ + బొల్పారు కేశంబులం ' 



కషి. ౦ధాకొండము టీ 

టో లెన్ నంజాడు' దిండ.-చేహముల చొ ఈ డ్సున్: బొంది. తచ్చి త్రముం 

టో లెం జేష్టల( బోఖెగొప్ప మొగుజల్ +'మూ(గన్ జగంబంతటన్.. 

మః చిరకాలంబుగ వార్చి తోయములవా+సిం గోలు మేఘందులన్ . 

మెజుపుల్ పుపైను సంగరస్థలి విజృం + భింపన్ మదేభంబులన్ 

ఖర ఖడ్గంబుల “వీర బృందములు వ *క్కల్ సేయగా( దోచు వె 

త్తు రుతో6 కూడిన దుర్ర్వణంబుల( గరుల్. + తోంపంగ6 జూపించెనాన్. 

లే॥ కారుమొగుళులు భ(దేభ + కాండమట్లు, గానిపించె. గరళ్ళతో. + గడలిపొంగి 
గగనమెల్లను వ్యాపించి + గరనంబు. - లొనర(జేయు విధంబున + నులుమసాగె.. 

జ 

తే॥ హరిహయాదుల భూషణో + త్క-రములట్లు, కరువలం దగ్ని తరువుల( * గాల్చినట్లు 

నవ్యఫక్కి దిగ్గేవతల్ 4 నవ్వినట్లు, నింగి శంపా వరంపరల్ + నెగడి మెజపె. 

శే గగనమను బొగులను వడ + గాలి యనెడి, తి తిచే నోంది వడివడి + దిక్కులవెడు 
౧ : అథి 

కమ్మరీండ్రు రోగుల్చ 'నిం + గలములుమియు, కొలిమియననొప్పె మెజుపుతో + జలదచయనణ 

'తే॥ పన్నగములు వియోగినుల్ + పరితపింప. విన మయూఖముల్ కోసి “పె * ట్రిన విధాన 
నశని జిహ్వలో యన మిటి 6 యతిశయిలె, నిఖిలదిక్కుల పౌదామి + వీ (వప్రజంణ. 

ల ౧ 

శే॥ ఒనర విద్యాధరులు సమ 4 రోర్వియందు, ర క్రసి క్ర కరాసుల + రమణ ద్రిష్పు 
రహి( బదచ్యుతులై నది 4 (గ్రాజదంతి, ఫాలపట్టికలట్లు శం + పాలి మెఅసె. 

చ॥ అవనీని మోయుచున్న భుజ + గాష్టక మష్షదిశా౦త పీమలన్ 

దివిరి నభంబు నాక( బలు, శేపలు జ్రిహ్యలు 'చాణెనో యనన్ 

నెవడెను చంచలాలతలు + నీరదమాల్ వనజాకు మేను నా 

మివులుచు నిశ్వసించె నన 4 మిక్కిలి వీచెను శీత వాయువుల్. 

ఉ॥ పల్లము మిట్ట నాక మణీ 4 పైయవి క్రిందివి నాక వాన గా 
డ్పెల్లెడ వీవసాగెను మ; హీ (ధ్రములందును పట్టణంబులన్ 

బల్లల గానలకా; గుణము 4+. వంశము యోగ్యత లెక్కపెట్టే 

పల్లవు లిచ్చు. రోయికయి 4 పడ్చుది చా(భు మనంబు కైవడి౯. 

'కే॥ మగలనెడ (బాసి వెత-జెందు * చిగురుంబోండ్ల, పొగులుకుచములమాంసపు + ముద్దలమటు 

మ్రింగవచ్చు భూతంబు ల 4 నంగ నొప్పి, దారుణంబుగ నడరె సీ. + దరలు ధరణీ. 

చే ధూళి క్రమ్మి యాకసమున( + దో(చుకతన, మెటుము లడిదంబులంబలె + మెఅయుకతన 

'మొగులు- మురజంబు కైవడి + మొరయుకతన, గగన చుయ్యెడ రణరంగ 4 గతినిదో (జె. 

శే॥ జనకజం బాసికుందు దా 6 శరథిమీ(ద, మారు డరవిరి శర పరం + పరల నేసి 

నట్లు సౌదామినులతోడి + యంబుదములు, వర్షధారల..గురిసెను వసుధమీ(ద. 
a) . 



శ. క౦ంబరామాయణ ము. 

చ అడవుల(:గొండలందు పడు... నంబుదధారలు' శ క్రువింటితో 

విడిచిన బాణరాజివలె * వేగముతో. బడె. నందునుండి?రా 

ల్పిడుగులు రేల( గొండల వె 4 లింగెడు మూలికలట్లు కాంతు లు 
గడువుగ వీచు రత్నముల + కైవడి రోచులు వీచెనయ్యెడన్. 

ఉ॥ తోరపు వర్షధారలట + దొడ్లగు గుండ్లపయిం బడన్''సమీి 

ద్వీరులు శత్రు మత్తగజ ౪ బృందముపై నిగిడించు నీ(టెలన్ 

తీరున. నుండె నాదరువు 4 తీజ( గరంగ(గ దొర్లు రాచ త 

ద్వారణముల్ రణస్టలి మ, దంబజ, బొ ర్లిన పోల్కి గన్స్చడెళా. 

ఊ అంబుదముల్ రమాసుతుని + యందమునొంద(గ నింద్రచాప మా 

'శంబరవై రి చాపమను + చందము నందంగ వర్షధార పు 
షాంబక లీల నొంద గిరు + లందలి సానువు లొప్పె మన్మథా 

స్రంబుల నొచ్చి విచ్చుచు గ * రంగు వియోగుల మేనులో యనన్, 

ఉ॥ జలజహితాన్వయుల్ ప్రబల + శౌర్యులు కీళులు నొక్కటౌటచే. 

బొరిగిరి రావణాదు లని + వూర ముదంబున వేల్పు లార్భటుల్ 

సలిపిన యట్లు మేఘములు + సందడి గర్డిలె గల్ప సూనముల్ 

జలజల రాల్బు 'కై వడిని + జాజెను దందడి వర్గబిందువుల్. 

శే౪ రావణు(డు జానకిం గొని + రయముమీజ, గగనవీథిని పోవుచో6 + గలికి మిన్న 

కనుల న(థువుల్ మిక్కిలి 4 కార్చినట్లు, లంబుదము లంబుధారల + నవనిరాల్చె. 

ఉ॥ రాజ ధరుండు మున్ను త్రిపు, రంబుల( 'గాల్బ్చిన చిచ్చుటమ్ము నౌ 

రాజిలు చంచలాలతలు + రాచిన కుంతము వోలెంజి త్రపం 

కేజములందు గా(డి యుడి + కించె వియోగమునొంది కుందు వి 

ర్వాకజ రుషా పరీతమగు + యౌవతమున్ యువక (వ్రజంబులకా. 

మ॥ ధన మార్తింప(గ దూరి దేశముల కు + త్సాహంబుతో నేగి (గ 

ద్దన రాకుండెడు నాథులం గలంచి వం + తం గ్రమ్మణం జేయుటన్ 

. ఘన చింతాకులితాత్మలౌ సతులకుం + గల్యాణదంబై న కా 

రును పోల్పంగ వియోగ దుఃఖ ఫణీ. తా. ర్యుండన్న. సంచైై తగన్. 

"తే॥ జలధరములు గరిల్లుచు , జలముగురియు,. చొకటినొకటి తాశుచునుంట + యొప్పెగొప 
కరులు గర్హించుచు దుదము + గార్చు చీర్గ్య(, దవిలి పోరు సాగించు చం + దంబునంది. 

తే॥ పయర' తెమ్మెర సుడిగాలి + వానగాలి, యీ(దనెడిపే పేళ్ళుతో వాయు ౪ వేచి వీవ 

జలకణంబులు బాణవ + ర్షంబుమాడి,. ( బడియె దిక్షు. 'దెక్కులు 4 4 పొడిచెననంగం 
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చ॥ సకల జనాలి కూతయగు 4 సంపద పెంవ(గ దూరదేశ వ 
_ర్తకముల కేగు నాయకులు + క్రమ్మఅ( (గమ్మట. ద్రాణమొందు పొం. 
పేక నలరారు నాయికల + తీరున వాడిన వృక్షజాల మా. 
నికను తలిర్చి పూచి ససి, నిండి యెలర్చెను వానకారునన్. 

సీ పాటలీ తరువులు + ప్రసవ దూరంబులై , దుఃఖంబు నొందిన 4 తోయమొసప్ప. 

(బ్రేంకణంబులు ప్రస * వించి వింాజిల్ల(. గువలయంబులు కంది + కుందుచుండ 

చినకరుండును స్వీయ + కేజోవిహీను! డై, కరములు (క్రుంగ. బే + దణీమి నొంద 
సంపద లలరార 4 సంతృ ప్రి గొనుపోల్కి.. నములు నెమ్మిమై + న ర్తిలంగ 

తేజ తమ్మువిడనాడిచన్న బాం + ధవులవెదక. వలసియత్సాహరహికులై * యలయుజనుల 
'మొగిని పికము లడవి మౌన + ముద్ర బూన, నెసక మొనగె నీరామని 6 దెనల6 గ్రమ్మి. 

మ॥_పలురంగుల్లల బంభరంబులు వెసన్ , బంగారు రంగారు వ 
_న్మెలచే, గ్రాలు ప్రియాళు సూనములపై ‘ నిండారుటల్ పోల్చి నీ 

“తొలికారామని నూడ్చి గెల్చె( గద యెం + తోమేలు మేలంచు భూ 
లలనారత్నము (గీష్మ మా(ప(గను పె+ల్చం జాయ శకెంగేలనన్, 

మ॥ తమ శీర్షంబుల క్రైవడిం దనరి. + విద్దంబై వళక్షంబునై 

(భ్రమలం "గాళ్చె డు: నాగలింగ కుసుమ" 4 బ్రాతంబు నీక్షంచి స 

ర్పములే యంచు భుజంగ బృందము పరి +, ష్వంగంబు గావించె బు 

ష్పము లామోదము చెందినట్టులె వికాః; నం బంచె నాకూటమిన్.. 

ఊ॥ పీమలు గాని సీమలకు( + జేరిన నాధులు గీము సేరంగా( 

(బ్రేముడి మీజు తత్సతులు , తృ ప్రివహింప(గ( బెక్కురీకులన్ 
గామునికేశి, దేలి తమ +'కమ్మున నుమ్మిన తమ్మలో యనన్ 

భూమిని నూవుగింజ సడ( + బోలక నిండిన వింద్రగోపముల్. 

ఊ&! నేరెడుపండు డుల్లిపడి + నింగిని తాంకెడు నెత్తవొల్బు న 

మ్మేరువునుండి బంగరువు + మిక్కిలి తెచ్చెడి నేరె పేజనన్ 
జాటీన వెల్లువల్ నెగడి + సర్షక పుష్పము లారె జేల పూ 

ల్లూరిచి తెచ్చుచుం గలియ' + గూడుచుం బాజ్నె భయంక రస్పితిన్ . 

అందము చందముం బొడవు నందిన కా(డలకోడి మోరటుల్ 

పొందిక నుల్ల సిల్ల దళ + మూలములం బడి యిందధ్ర గోపముర్ 

చిందిన తేల: పూవులుమే 6 చెన్నలరారె “ధరిత్రిదేవి సాం 

ఫౌంద(గ(బాడు తే(టులకు + నొప్పన సేయు కరంబులో యనన్. 

1 
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స్కీ జుంజుమ్మనుచు (జుట్టి + సుడియాడు మధు లిడ్వి, రావంబు కిన్నర + రవము(బోల 

ఘుమఘుమధ్వనులతో ఘూర్తిల్లు మేఘగ, ర్రనము మృదంగ ని + స్వనము(టోల్ల 

బురి విచ్చియాడు' సాం"? ప్రారయు మయూర నృ; త్యంబృులు చెలుల న 4. ర్రనము(టోలC 

దాలిపూవులు కంచు 4 తాళంబులను శి పోల, (బేంకణంబులు దీన 4 వితతి( టోల 

శే! కొకి కలువలు సభ్యుల + రనుల6టోల, దేవసభ నాగ నాభూమి 9 కేజరిల్లె/ 

(బ్రావృడంబుదజాత వ థీ రపకీర్ణ, శాంక నిర్మల విశ్రాంతి ‘ సదనమగుచు. 
"5 

మ॥ సుర-ప్పున్నాగ విశిష పర్వతములన్ + స్రోతస్వినుల్ జాజు చొ 
న (on 

స్పరయన్ .జీవుల(.గావ ధా(త్రి కరుణా + వ్యాసంగయై మేదినీ 
ధర వకోజములందు చేసిన పయో 4 ధారా ప్రవాహం బనం 

బర (గన్ జీవోనదా డ్రి భూమియె కదా 4 (ద్రహ్మాండ భాండంబునన్ 

పే॥ కోరిన వారల + కోరిక లొస(గంగ, బత్ర ప(త్రమునకు( * బసి(డిసరులు 

(వేలనొపె ప్పెడు కల్ప + వృతీంబువై బరి, జేలతరువు లొపె పెం బూలతోడ 

నేవంక( గనుగొన్న + నేపారు'తుమ్మెద, రొదలతో వెలయు పూ( 4+ బొదలు పొదతే 

కామ మగ్గలముగా( ' + గ్రాలు మృగంబులు, “పరిమళ తరువుల + కొరసికొనుడు( | 

శేః (గొ త్తతావి కసురీ కంటె + గుబులుకొన(గ, హరిణు లారసి తమువీడి + యన్యజాతి 

మృగులతో ( గూడె ననుళంక గీ నొగిలి యలుక. చెండి చెంతకు రాసీ + కుందుచుండె. 

మళ పతిదూరంబ్లున కేగ వానతి నె వ్వంబొంది దూపిలు (ప్రో 

-షిత నాధాత్మక కన్నులట్లు ముకుళిం + చె౯ా వాడి యిందీవర 

(ప్రతతుల్; నాథుండు క్రమ్మజిల్లంగ నవి + ర్వాచ్యప్రమోదో తరం 

గిత సుస్వాంత వినూత్న హాస రుచులన్ + గెల్పొందె జాతీ లకల్. 

మ॥ దరి న ర్తించు కశ్రీలవ ప్రభృతి ను ద్యక్టశ్రీతి మ 4+ మన్నించు భూ 
వరుమాడ్కి_౦ డరి నాడు నెమ్ములకు ' నొ, ప్పన్ హేమమృత్చిండముత్ 

దరులం (దోచెను వెల్వ; లింట నతిథిన్ + దన్చించు సాధ్వీము ఖాం 
బురుహ (ప్రక్రియ లేచె. బంకజము ల౦ 4 బోదంబు నీషింప(గన్. 

మః కందర్చాగమకోవిదుల్ బహుళ సం + ఖ్యాకామినీ సంగమా 

నందం బొందు విధాన (శేరి యళిబృం + దం బన్నిపుష్పంబులం 

గ్రందై చిందు రసంబు నొక్కయెడ. గూ + ర్చంజొచ్చె స్ఫూర్ణ ద్రసా 

నంద (శ్రీకర రూపకంబు కవి .తి. 4 న్నన్ గూర్చు చందంబునన్ * 

మణ వన రమ్మ్యేత్షల గెల్చి మించు ధరజన్ + మాయావి మారీదుడీ 

మన రూపంజె ధరించి యాపదలు (ప్రా + మంజేసె సంతోషమున్ 
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మనమీ రాముని' (మోలం జూపుట యసం 4 భావ్యంబయొనంచు స 

న్యుని భావరబు వహీంచెనో మనంగ నొ + ప్పున్ జింక లయ్యద్రిపె. 

చ॥ చిర మెడబాయ( బ్రేమమున( + జెల్వల చిత్రము వాడీయుండ ని 

రర కృప వచ్చి మోహము భ 4 రంబుగ “జేసిన .భ_ర్రలం బిలెన్ 

. వరటి జలంబు లేనివగు + వాహినులందు రసంబు సొంగ సం 

దిరమున వచ్చి చేరినవి * వారక తండములై మరాళముల్. 

శాః' పారావార జలంబు (గోలి విను త్రో +వం బోవు మేభఘాలితో 

దారామాగ్గము చేరనేగు బకముల్ 4 దామోద రోరస్టృలిన్ 

దోరంబై చను తారహారమన ను + త్తుంగో త్తరీయంబనన్ 

గారామార వెలింగె( దక్కినవి చు, క్క-ల్వో లె. గన్పట్ల(గన్. 

శాజ కోపాత్ముండు నిరంకుకుండు తపన + క్షోణీశుం డేగంగ ని 
ర్లేపుండున్ సుగుణాభిరాము(డగు ప్రా + వృడ్యూపు( డేతేర హృ 
తాపం బాజీ ధరిత్రి “మేన( బులకల్ + న్తంఖించె నా శాడ్వలం 

బేపారెన్ గనుపండువ య్యె ధరణీ + వృ తంబు లెందేగినన్. 

మళ నలువందొట్లి మహాత్యులెల్లడిను వి+ జ్ఞానేశ్వరుండైన కో 
సలరాజాత్మజు దుఃఖముం గని కృపా + సంగాతులై జానకిన్ 

గలయన్ రోయ(గ( గన్నులన్ బజిపి యా + -కారించిరో నాగ మం 

దల బర్త ంబుల ఏప్పి యాడినవి కా + నన్ వీలకంఠావళుల్. 

మః ఆరిరకార్గ9 కృపాణ కుంతధర వీ 4 రాగ్లేన రోత్క-ర్ల శీ 

ర రుహ (వ్రాక్తన పర్తముం జెటుచు రా + జద్రాజ బింబాననా 

చరణాల క్తక భంగి నెఅనగు న + బంబుల్ విరాజిల్లై( ద 

ద్వర మధ్యంబుల(టో లి పూలడిక లు + త్కంపించె లీలాగతిద్. 

మ॥ పిక రాడ్చంధములార । + మిమ్ముబలె ర్ విం బల్కు నాపీత నో 

పిక మె గాననమసీలందు దగ న + న్వేషించి తోడై ండనన్ 

వికమ ల్ సమ్మతి నెల్లదిక్కులను వే, 'పేర్కాంచు! బేర్కొాంచు( దో 

పిక వేసారి యలంగి కూయిడుట ల్మా * పెంజోలు సీరామనిన్, 

చః కడివి:డి కసి లేగ గమి + గంతులు వేయగా బుట్టక్రోవు లె 

లైడ (బిడి బజ్జియై చెదరి 4 యేపతి మార్లికవోలె( గన్నడెన్ 

గడిమిసుమ ౦బు ర లుల్ల సిలి * కాన గనయ్యెను చేత లీ "పెన్ 

గడవల6 దోయ( బై కువికి * కన్నడు పాల పదంసై వడిన్ 
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పీక జాంజుమ్మనుచు(జుట్లి + సుడియాడు మధు లిడ్వీ, రాపంబు కిన్నర + రవము(బోల 

= of. భ్ లగ 
ఘుమఘుమధ్వనులతో ఘూర్తిల్లు మేఘగ, ర్గనము మృదంగ ని స్వనముంటోల( 

బురివిచ్చియాడు' సాం“? పొరయు మయూర నృ, త్యంబ్బాలు చెలుల న +. ర్రనము(టోల 

దాలిపూవులు కంచు 4 తాళంబులను + పోల, (బేంకణంబులు దీస 4 వితతి( బోల 

రే॥ కాకి కలువలు సభ్యుల + కనుల6బోల, 'దేవసభ నా(గ నాభూమి 6 కేజరిల్లె/ 

(బ్రాొవృడంబుదజాత వ 6 రప్రకీర్ణ, శాంత నీకల విశ్రాంతి +, సదనమగుచు. 

మ॥ సుర్త-పున్నాగ విశిష్ట సర్వత ములన్ + ప్రోతస్వినుల్ జాజు చొ 

స్పరయన్ జీవుల(.గావ ధాత్రి కరుణా * వ్యాసంగయై మేదినీ 

ధర వక్షోజములందు చేపిన పయో + ధారా ప్రవాహం బనం 
బర (7౫న జీవోనదా త్రి భూమియె కదా + (బహ్మాండ భాండ ంబునన్ 

పే॥ కోరిన వారల + కోరిక లొసంగంగ(, బత్ర పత్రమునకు( ౪ బిసిండిసరులు 

(వేలనొ ప్పెడు కల్ప + వృత్షంబువై ఖరి, వేలతరువు లొప్పె(* బూలతోడ 

నేవంక6 గనుగొన్న + నేపారు 'తుమ్మెద, రొదలతో వెలయు పూ( + బొదలు పొదతె 
కామ మగ్గలముగా( (గ్రాలు మృగంబులు, పరిమళ తరువుల + కొరసికొనుడుం 

తే (గొ త్తతావి కసురీ కంటె * గుబులుకొన(గ, హరిణు లారసి తమువీడి 4 యన్యజాతి 

మృగులతో( గూడె ననుశంక శీ నొగిలి యలుక. చెండి చెంతకు రానీక 4 కుందుచుండె. 

మః పతిదూరంబ్లున కేగ వానతి నె + వ్వంబొంది దూపిల్లు (ప్రో 

-షిత నాధాత్మక కన్నులట్లు ముకుళిం 4, చెకా వాడి యిందీవర 

ప్రతతుల్; నాథుండు గక్రమ్మజిల్లంగ నవి 4 ర్వాచ్యప్రమోదో తరం 
గిత సుస్వాంత వినూత్న హాస రుచేలన్ + గెల్పొందె జాతీ లకల్. 

మ॥ దరి న ర్తించు కశీలవ ప్రభృతి ను + ద్యోత్రీతి మ + మన్నించు భూ 
వరుమాడ్కిం దరి నాడు నెమ్ములకు' నొ + ప్పన్ హేమమృత్పిండముల్ 
దరులం (ద్రోచెను వెల్వ; లింట నతిథిన్ * దన్చించు సాధ్వీము థాం 
బురుహ (ప్రక్రియ లేచె. బంకజము లం 4 బోదంబు నీషింప(గన్. 

మః కందర్చాగమకోవిదుల్ బహుళ నం 4 ఫ్యాకామినీ సంగమా 
నందం బొందు విధాన (జేరి యళిబ్బం + దం బిన్నిపుషంబులం 
గ్రందై చిందు రసంబు నొక్కయెడం గూ, ర్పుంజొచ్చె స్ఫూర్ణ ద్రసా 
నంద (శ్రీకర రూపకంబు కవి.తి. , న్నన్ గూర్చు చందంబునన్ 

మ॥ మన ర మ్యేక్షల గెల్చి మించు ధరజన్ + మాయావి మాఠీచుః డీ 

మన రూపంజె ధరించి యాపదలు (పా + మంజేసె సంతోషమున్ 
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మనమీ రాముని' (మోల( జూపుట యసం 4 భావ్యందియానంచు స 

నుని భావరిబు వహీంచెనో ' యన(గనొ ౪ ప్పున్. జింక్ లయ్యద్రిపె. 

చ॥ చిర మెడందాయ( (బ్రేమమున( + జెల్వల చిత్తము వాడియుండ ని 
ర్భర కృప వచ్చి మోహము భ 4 రంబుగ జేసిన .భ ర్రలం బలెన్ 

వరటి జలంబు లేనివగు + వాహినులందు రసంబు ప్రొంగ సం 

దిరమున వచ్చి చేరినవి + వారక తండములై మరాళముల్. 

ఇ! పారావార జలంబు గోలి విను క్రో *వం బోవు మేభాలితో 

దారామార్గము చేరనేగు బకముల్ 4 దామోద రోరస్హ్సలిన్ 

దోరంబై చను తారహారమన ను 4+ త్తుంగో త్తరీయందినన్ 

గారామార వెలింగె( దక్కినవిచు + క్కల్వోలెం గన్పట్ల(గన్. 

శ కోపాత్కుండు నిరంకుళుండు తపన + కోణీశుం డేగంగ వి 
ర్లేపుండున్ సుగుణాభిరాము(డగు (ప్రా + వృడ్ఫూపు( డేతేర హృ" 
తాపం బాణీ ధరిత్రి "మేన( బులకల్ 4 స్తంఖించె నా శాడ్వలం 

బేపారెగ్ గనుపండువయ్యె ధరణీ 4 వృత్తంది లెందేగినన్. 

మః నలువందొట్టి మహాత్యులెల్లడను వి + జ్ఞానేశ్వరుండైన కో 
సలరాజాత్మజు దుఃఖముం గని కృపా, సంగాత్యులై జానకిన్ 

గలయన్ రోయ(గ( గన్నులన్ బజపి యా + -కారించికో నాగ మం 

దల బర్హంబుల విప్పి యాడినవి కా *, నన్ సీలకంఠావళుల్. 

మః అరిరకార్షరి కృపాణ కుంతధర వీ * రాగ్రేస రోత్క-ర్ల శీ 

గ రుహ (బ్రా క్రన వర్తముం జెటుచు రా + జద్రాజ బింబాననా 

చరణాల క్తక భంగి నెబ్దనగు న, బ్లంబుల్ విరాజిల్లె( ద 

ద్వర మధ్యుంబుల(బోలి పూలతిక లు + త్కంపించె లీలాగతిన్. 

మ॥ పిక రాడ్చ సంధములార। + మిమ్ముబలె ర్ వం బల్కు నాసీత నో 

పిక మెం గాననమసీలందు దగ న 4 న్వేషించి తోడ్కెండనన్ 

వికమల్ సమ్మతి నెల్లదిక లను వే? పీరొ_ంచు( బేర్కాంచు.( దో 

పిక వేసారి యలంగి కూయిడుట ల్మా పెంజోలు నీరామనిన్ , 

చ॥& కడివి:డి చేసి లేగ గమి * గంతులు వేయగా బుట్టక్రోవు లె 

లైడదిడి ఐజ్జియై చెదరి 4 యేఫటి మార్షికవోలెం గన్నడెన్ 

గడిమిసుమంబు ఏ లుల సిలి * కొన గనయ్యెను చేత లీడి పెన్ 

గడవల( దోయం బై కుబికి + కన్పడు పాల నురుంగుకై వడిన్ 



4 కంబరామాయణము, 

పీఠ కొండచేరువనేల( + గొండగో(గులు పూచి, కొటవత కురుల ఘం 4 ఘ్లుమలొనర్నె 
సురపొన్న పూవులు" 4 'విరిసి' "బె స్తలయువి( దల కచముల తావి +. యలరో। జేసె 

బిల్లంపునేలల ' i భాసిల్లు కలువలు, బిల్లుల. తలలు వాః సిల్ల(గూర్చె 

సద్యో వికస్వర 4 జాతీ సుమంబులు, . వ్రేంతల.. వెం డ్రుకల్ + వెలయనొప్పె బు 

"కః వఎచ్చటెచట విచ్చిన ఏరు * లచ్చుటచటి, మానినీ 'మ _స్తకముల స$ మ్మానమొంది. 

జనన సాఫల్య మొనరించు + కొనుచునుం దె, వాసి ెక్కు.. వారలకి దే 4వ ర్తనంబు, 

మ॥ విరివిల్కాని కవారిగా శరతతుల్ + వేకూర్చు సీరామనిన్ 

సర సీజాకీ ప్రసన్నసుందర తరా + స్యస్ఫూ ర్రి గాంచంగలే 

కురుతాపంబున( (గ్రుంగి కుందు రఘువ 4 ర్యుండెట్టులోర్చుం గటా! 

ధర నెందే సతి( .గోలుపోవు జనికిఖ + దార్కొన్నె సమ్మోదముల్?. 

మః? అతిదీర్హ ౦బగు వానకారడర దై 4  ర్యంబెల్ల మౌనీంద్ర సం 

తతికేనిం జెడుచుంట. తథ్యము 3 సుధా 4 ధారా నిషి కృస్ఫుటీ 

కృత వాక్యన్ జనకాత్యజన్ విడిచి తా + నేకాకియై కుందు నా. 
శ్రిత రశిమణి యేగతిం గడపు( (బ్రా, వృట్యాాల మాకానలోన్ 

(శ్రీరాముని విరహ సంతాపము 

మ॥ సు ఎరదింధీవరగా త్రు౬:డయ్యెడ మదిన్ + (స్రుక్కున్ విచారించు దు 

ర్భర తాపమ్ముసC (గుంగు( గుందు బలస + _త్వంబుల్ దిగంబాణ ని 

'వ్వెరపొందున్' జరియించు 'నూర్చు _వెత ని ర్వేదించు నిశ్చేషు(డౌ 

ధరణీజాత ముఖాంబుజాతము ని(కన్ ౪ దర్శింతు నొక్కో-యనున్. 

మ॥ వనదందా! వనజాక్షి నాణికొని క్ర + వ్యాదుండు బంధించి దా 

చిన తావుం దెలిపింపవో? తెలుప నీ * చిత్తంబు మైకోదొ? జీ 

వనసంథాతపు నీకు నాపయినిస, ద్భావంబు పాటిల్లదో ? 

నను ' క్రుంగించి హృద బ్దముం + గల(తువే? న్యాయంబె యిక్కార్యముల్ ? 

చ॥ మెటుపను కోటిపండ్లు గల + మేఘమ। నల్లని చాయ గల్లి భీ 

కరముగ బొబ్బ వెట్టు చెట + గాంచిన నచ్చటం దో(చుచుంటి దు 

ర్భరమగు [క్రూరచేష్షలును + వంచనయుం గల దై త్యరాజి వై. 

ఖరి గల నీవు [ప్రాణముల. 4 గె కొనికాని నివృ త్రి సెండవో?. 

కవిరాజ॥ తరళమృగాక్షి సుధామయవాణి మ + దాపళయాన హిమాంశు ముఖిన్ 
ధరణి కుమారిని తోడ్కొని వచ్చి వి + తాకును దై న్యము నొందిన నా 

కురవుగ( గూర్చు మనేక సునేేత్ర మ +, యూరమ। నేను వియోగముచే, 
గర(గి కృళించుట గాంచియు( గారుణి , కత్వము పూనమి నాయమొకో? 
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ఉ॥ తెమ్మెరతోడం జేరుకొని .క్తేకువ- నయ్యది : ఏ :యాధ్చుభంగి నే. 
మమ్మున నాడుచుండే డెడు.స్తు+ మ. 1వతతీతె ,ఇడునంట్లు .బల్మిఎన్నా: 

యమ్ముల (గ్రుచ్చి నొంచెదు ధ 4 రాత్మజ మధ్యము వోలె నాడుచున్ 

నెమ్మది నున్ననాకు మును 4 నెమ్మిని గూర్చుట విన్మర్తింతువే?. 

చః తరలను దుష్కృతంబుల కు + దంచిత స సత్క్యుతు _ లందు నుండియన్ 

మరోలను మంచీచెడ్డలను + మానుగం 'గాంచెడు తెల్వి నుండియున్ 
దొరలను సోలితిం జెడితి(  దూలితి నన్నియు. బోయె. బుద్దియం' 
'దెరలను సీత (గూర్చి నను + దేరు కురంగమ। పుణ్యమబ్బెడిన్ 

రాజక మృదుపద జానకి నిష్కలుషాత్మక + మేధిని పు త్రిక యున్నెడ నన్ 

వదల(గ వీవు వలంతివె యెన సు భాసిప వెంటనె యేగవొకో? 

సుదతియ నీకును నాయిక యౌ పరు, సున్ వెడజీవమః యెంచవొకో?, 

మదిమది నుండక మూలుమ యంచు సు 4 మధ్య -త్యజింప సుఖింతువొకో?. 

నవ సరములువేలు నా, రగ్యధంబ!, కలికి కురు ౨తో (6 బగబూను + కతన నన్ను 

ల యచుంటి వియ్యది గుణ. + క్రమమె చూడి, నెయ్య మెప్పుడునీకుండు + నియతులంద? 

ఏ త్ర॥ సాంద్ర కోరక దంత సంగతి * సర్పముంబలె జాజియన్' 
జంద్రుతో మరణా ర్తి గూర్చుచు( + జంప నే తలపెపై వి 
స్తంద్రుడౌ సురవైరి కోపమె * చాలియుండ(గ6 జంపె గా 

యిం ద్రుకోపమొ యిం ద్రగోపమొ ౪ యింతియోష్టము. జాపుచున్ . 

శా॥ మారీచుండు ధరాత్మజాతను హరిం + సం దగ్గ యాలోచనన్ 

సారంగాకృతి( దాల్బ్చె( దొల్లి యిపుడో 4+ చంపం గృతాంతుండు దు 

ర్వార క్రూర గుణాత్మకంబయిన యీ + వాత్యాకృతిం. దాల్చే మా 

కారాటం బొన(గూర్చు వారలకు గా ౪ మ్యాకారముల్ గల్గ:గాః 

ఉ॥ [కూర నిళాచరావళుల + కోపున గర్జిలు కాలమేఘ:డా! 

నీరసమొందె రాము(డని 4 నెమ్మినిపీతను తెచ్చియాయకీ 

తీరున మాటి మాటికి వి + “దేహ తనూభవ మేని కాంతులన్ - 

జేరిమి. జూపి డాంచెదవు + వేజిమీచేంతలు నీకు నచ్చెనో 

నివి॥ ప్రాణము నిల్వ(గ ఠావు నొసంగక +.యంతటి "నిండిన తాపము నా 

ప్రాణములన్ వెలి |ద్రోచిన పిమ్మబ( + బ్రాణము లేని 'శరీరమునన్ 

బాజములేయుట రోత గదా సుమ + బాణ! తొలంగుము తమ్ముడు సీ 

ప్రొణము తీయు. దదీయ రుషా పరి + పాక మడంప్రంగ లేరెవరున్. - 

16 



ki క ౦:బరా మాయెణ.ము 

చః అసమశళరాః భవీచ్చరము * లార్తులపై  దేగ నేయ(గా సమం 

జసములు కొవు' చేవయును-లజ్టేర్యోవీవోగల్లిన వారిపట్లనే? 

“'యసమున వైవంగా దగు న్య న్ * తారీతుని యట్లనుక ంప లేక నీ. 

కసి మజి నాసయిన్ విడువ( 4 గా ఫలమబ్బునెః క్ర ర్తి దక్కునేః 

చః అసద్శళ దుఃఖ పారినిధి + “యరదు మునింగిన రాము. డివ్విధిన్' 

దిసచిెడి పల్వరింప గుణ + 'బిద్దు(డు తమ్ముడు కాంచియోర్చు సా 

పాసము చలింప, గేల్ళోగిచి 4  యార్య! "మెటుంగవు నిన్ను నీవు, దు 

ర్వోకసనము + కార్యభంజన క 4 రంబని పల్కు-చు వెండి యిట్లనున్ . 

ఉగ రామ! శమాభ్సిరామ? గుణ * రాజీత ధామ। యలంగు పేల? నీ 

రామని దీర్ణ'మైనదసీ 4 యా? దనుజేం ద్రుని శౌర్య. మెంచియాః 
కామినీ యున్న తావు "వెద 6 "కం గపి సేనలు రావటంచునా? 

నీమది( గురద నేమిటికి?, - నెవ్వగపాలయి వాడ నేటికిన్?, 

అజ్ఞ” క : చ క క్రుతులు' 'నశించినన్ బికిలి ' 4 , 'సూర్యుండు చరద్రుండుక్రొవ దప్పినన్' 

" వితత్ నభరీబు' భూమియును + “వీంగివివర్యయ మందినన్ భవ 
న్యతి చలియింపరాదు క్రల + నన్ బలుదై త్యుల విక్రమ క్రమ 

స్తితులు భవ చ్చల ద్భృకుటి + సింగిణి,వంగెడు దాకనే కదా?. 

ఉ॥ మారుతి శౌర్యధై ర్యములు + 'మానుగ' వింటిమి, తక్కువారలున్ 

వీరులు కీళు లేడు పడి 4 వెల్వట్, పొకీములరబలెన్ సదా 
తీఅని పీడ వానతి. దీజిను. జానకి వచ్చిచేరు సీ 

వారట పొంద(గా వలవ + దాజడి లేది(క..నూఅడిల్లుమా. 

ఉ॥ దండకయందు మౌనులకు ౪ దోనవ వారము పేరు మాయ ను 
 ద్దండత( గూల్చి' "సౌఖ్యముల? 6 దార్చెద' 'నంటివి' తగ్గయశ్సై యా 
దుండగులున్ ఘటించిరి సు * దుఃఖము; వారల జంపి దేవతా 

తండము నాకవాసము ము ఓదంబునం బొంద(గ6 గీ రి నిల్చుమా. 

చ॥ పగతుర', గూల్చ(గా విజయ + 'భాగ్యము నిన్ను" వరించు; రి త్త యా 
పగిది. దపించుటల్ మగల ౪ పద్దతిగాదు; సుఖంబు 'దుఃఖము జ 
జగతిని సర్వజీవులకు 6 సాజము? నీవు ప్రయత్న. పడ్డచో 
నెడగని దేదియం గలదె? + నీమది చింత యదేల?" రాఘవాః. 

ఉక ఈకరణీకా హితంబు వచి + యించిన' తమ్ముని యూజిడింపులన్ 
శోకము మాని రాఘవుడు + జోక వహించెను కొన్నినాళు ల 
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'కేకడచన్న .మీ(ద నొక + యీండ్రము. .ఫేసెను' గోరుభుట్లూపె : 

రో(కటిపోటు రీతిని దు. + రుద్దురమై జడివట్టి కమ్మజల్. 4 

కాసారము లెలర్బె 4 భూసారము తలిర్చె(4 దట్రపట-లాడుచు4 *2ధరగ .లురలె. ఎ 

ధరణి. వేడిమి తగ్గ + దరణి వాండిమి మగ్గె, :దిక్కులు,నల్లనై : * తెలియవయ్యె( 
నెడ (బాటు బరువయ్యె + దడ (దాటు గురువయ్యెం, పక్షీవితతి జత 4 పాయకుండె 

లోకంబు శాంతించె 4 భేకంబులు రుతించె, నీటియెద్దడి యెల్ల 4 సీంగిపోయె' 

॥ చాలినంతకు మీజీ వ 0 ర్షంబు గురిసె, జనులు ఘటికార యం ్ రంబు + సాయముననె 

గడియ లెజీ(గిరి రేయిం ఐబ + గచ ముసరి, పెక్కు దినములు జడిపటి + విడని కతన 
. oa) (బీ) 

శ కీరవాణుల వాక్య 4 కీ రికి సిగ్గిలి, చిలుకలు ధాన్యరా + సులను డాంగె 

సుదతుల సుందర . రదనంబులకు నోడి, ము.త్తెంబులు తరుగ + ములను డా(గె( 

గలక ౦ఠక ౦ఠుల + కలరవంబుల కోడి, కలకంఠములు కుడుం 4 గముల డా౮గ. 

అంచయానల నడ + యందంబులకు నోడి, యంచలు మానస 4 మందడా.6గె. 

ఇ పూల పొన్నలు బంగరు + పోక ముడిని, విప్పినట్లి ' "పగిదినుండ 4 వెల(దు లూ 

నుయ్యెలల గాలివలె నేగి + యూవకహృదయ, 'ములనుక్రొ(గించె(జలిగాలి, + ముసరివిసరి. 

జ సర్వసంగముల్ విడిచిన + సాదులట్లు, కదలకుండు (గ్రావంబుల + కరణి సామ 

జము లహోరాత్రములును వ, గ్రమునం. దడిసి, నిద్రలేక చలింపకి + నిలిచియుండె, 

మ॥ చలిచే( గంపిలు హంస లెల్ల నుటజ + స్థానంబులకా' హోమ'వే 

దులపై బ్రాలె( ల్లివంగికల్. “గుహలలో శ 'దూంెన్' బ్రవంగాళి 'ముం' 

దల 'నిల్చెన్ బుషిన _తృముల్ దరుల((బ + త్యాహార యోగస్టితి౯ 

నిలుకం జెందిన మాడ్కి నెల్ల సుఖముల్ + నీ(గంగ నవ్వేళలన్ 

యయగ్రాః వీ(కజడి వట్లియెడ + మీ(క కురియంగ( బెనువా(కలు కొలంకులుత * టాక ములు విండెన్ 
ళు 

జోకగొని కామిను ల + శోకమతి నాడమి వి * తాకువడి తావులును * సోకువడకుం డెన్ 

ఆక సమునంటుకొను + పోకత రుల్లందు బలు + తేశువను కొట్ల+బడి + లీకు గొనియుండ జా 

(శ్రీకర విలాసినులు , చేకొనమి నుయ్యెలలు+వాకమగు మంచెలును + మూ(కవడియండిన్ 

చ॥ మొగలి పొదళ్లమీ(ద గల మోహనదీపక పుష్పరాజి బం 

దుగుల విధంబునం బలసి + తోరముగా *'వెలయ౯ బకోటెయుల్ 

తిగిచిన జెక్కులన్ ముడిచి * దేహము చాపలమంద నూరికిన్ 

మగలను పంపి దూపటిలు , మానినులంబలె నొప్పె నయ్యెడన్, 

పలుసలు వన్నెల * జల విహంగంబుల, .స్వనము మృదంగ ని + స్వనముగా(గ _ 

బహువిధ భృంగ రా ౪ వంబులుళాస్త్ర ప, దతి నొప్పు సరస గీ + తములుగాంగ 
ధ . 



జ కం'చరామాయణము 

శకీపల నృత్య చు 4: (నేక విధరములై + ' డందించు భరత నా ౪ ట్యంబుగా (గ 

సుజుముల కులికి బె + దరు చూప్పలం జూచు, సారంగ' తతులు పే + మకులుగా 

కే॥ తెలయ సుమ లతౌవేష్టితః 4 'వేణికోడ, చిగురు టాకుల చేలంబు ౪ చిందులాడ 

నలరు వవదేవళా" నభాః ౪ స్టలయమందు, ముదము దీపించు వేడుకల్ 4 "ప్రొదలుచురడె 

చః సకినేల ంచమందు సుమ * శయ్యల ధూపప్పః దావి (క్రమ్య(గా 

'సుకముగం దీ(గ కౌనుగల + సుంవరులెల్లరు చొక్కు_చుండ (గా 
వికచ జలేజ రాజి( జలి.+ వెక్కసమంచు( దొలంగి 'తుమ్మెదల్ ' 

రకముగ(జొచ్చెగంధత రు. + రంధ్రములన్. సుఖనిద్ర సేయ(గన్ , 

ఉక ఆంచలు కాణయాచియగు * చంబుజ పుష్పములం ద్యజించి వ 

బ్ కొంచిత వాటి( జేరి. కొమ +, లందు వసింప(గం దావిక బ్రలన్ 

జెంచులు సంచు.నించి విర + చించిన మంచెల( గప్పు క్రీందుగన్ 

జెంచెత? లంటపిల్ల నొగి( + జేరిరి వెచ్చని హాయి ని(ద్రకున్ , 

ఉ॥ తీవలు ప్రక్క_లం, బలియ + దీర్హములౌ పెను చెట్ల క్రింద' న 
(స్రావుల మేషబ్యందముల శి. నారసి నిల్చిరి గొల్ల లొక్కె_డన్' 

'గ్రోవల్లుగాని. త్రోవల్లను 6 దొంగలక్రై వడి నేగు నా పిళా 

చావలి పండ్లు గిట్టుకొని యాశకలిచే( గృశియించె ' నెల్లెడన్ , 

ఉ॥ నింగిని మ్రింగున బడరి..! నీరది పక్షులు బాణవృష్టి భా 

తిం గొని.యేంప6 దేనియల ౪ తె'టైల పట్టులు (వేలు కోనలన్ 

సంగడిగా వసించు ససి * చాలక డా(గ(గ నొంటి యొంటి మా” 
తంగము లేగె. బర్వత ని + తంబములం గల కందరాలికిన్, 

ఉగ దీటొకయింతలేని గుణ + ధీరుడు రాముడు వర వేళలో. 

గాటుకకంటి తామరస 4+ గంధి సుహాసిని ధాత్రిజాత పై 

'మాటిన చింతతో సయి(చు 4 మార్గము గానక తన్ను చూచుచున్ 

_ మాటికి మాటి కూర్చుచు. గు, మారిలి తమ్ముని గాంచి యిట్లనున్ , 

ఉ॥ పంకజగంధి జానకిని + పాప విచారు(డు రావణుం డదొగిన్ 

లంకకు. గొంచు(బోవుతటి + లావటి సోలి పయోధి గూలెనో? 

సంక టమందుచున్ దనుజు + సన్నిధి జీవములం ద్యజించెనో?. 
జంకి కృళించుచుం,:(బ్రదుకం +. జాలెనొ? యేగతి నోరు దమ్ముండా:. 

చః ఆర్ జన భీకరంబులగు 4 నస్త్రము లిటు నిషంగమంద ని 
దుర గొన దీర "పష దృఢ * దోర్యుగళంబు కృశించి పోవ దు ౧ ఖు టి ల 



కిష్కి ౦ధాకాండ ము. 7 

ర్భరమగు దుఃఖ తాపమున + (మాలుచు మండుట నాకు నై ఆమె 

పర(గిన దీప పోటునకు + వ్రయ్యక యున్నది తొమ్ము తమ్యు.డా,ః. 

ఉ॥ జీనువ లించు నీడముల. * జేరి మిడుంగుజు (బుర్వు వెల్లునద్ 

జానుగ ధర్మచారిణుల * సంగతి హాయిగ విద్ర పేయ(గా 

నేనిట( దుంట విల్తు(డు ర + తీశుండు పొంచుచు బాఢముష్షిచే 

సూనశరంబు లేయ మది, స్రుక్కుచు [మక్కుచు నుంటి లక్ష్మణా! 

తక ఉటుముల మెబుముల: గని సపెలు, కుబు సర్బముభంగి.6 (గ్రుంగి + కుందుచునుంటిన్ 

నెజిపిన కార్యము' లేమిని, వెజపరులు న్నవ్వనుంటి 4 విజ్ఞాననిధీ!. 

చః ఉడుగక యిళ్తై వాన పడు 4 చుండినచో( చపియించి జీవమున్ 

విడిచి దివంబు చేరుటయె + నిక్కము; దై త్యు(డు దొంగిలింప(గా( 

బడ (తిని గోలు పోవు నప + వాదము రెండవ జన్మమెతినన్ 

విడివడునో? త పోధనుల 4 వృత్తినె వీడునో యేమొ? లక్ష్మణా:. 

డే ఇచ్చటనె యుండి దెఃత్యుల + యిక్క_ దెలిసి, కొన జిరకాలమేగు నా 4+ పనియెవలదు 

విరహవహ్నిచే( (గాంగిదా శరథి యీల్లె, ననుటయే నాకు గౌరవ , వనుచుదో శె 

మ॥ అలినీలాలక విద్రుమోష్టి గురు క + మాలాప వై దేహా ని 

ర్మల భవ్యాత్మక సాహచర్య గుణ ధ * ర్మ (శ్రీల మోదించు నే 

' నిల దామద్రవ వై ఖరిం గురియు ప్రా * వృట్కాల దుశ్ళీకరం 

బుల గా(త్రం జెరియంగ౮దర్తిడిలి ము + పుం బొందనయ్యెం గటా!. 

మ॥ ష పురుషార్రంబుల పొంచి నీ గృహిణిగా, + బూ/బోణీ వై దేహి భా 

స్వరు సాన్నిధ్యము నం దొసంగితి( గృపం బాలించు కొమ్మన్న భూ 

. వరు సీరధ్వజు ధర్మ నిర్ణయము వి + ధ్వంసంబు గావించు నీ 

దురదృష్టాత్కున కన్నె సౌఖ్యముల పొం * దుం దమ్ము(డాః చెప్పుమాః 

ఉ॥ ఊటట పల్క(గా ననుజు6 + డుండ వియోగభరంబు నోర్చి పె 

నూజడ నేను సమ్మతిలి + యుండ(గ జానకి యిందు వచ్చి నా 

కూజటగా6 గనంబడునె? * యుత్క_ట దుఃఖము నాసిరిల్ల నా 

రూజట గొల్పలేరు మట్ * యొక్క-రు దీనికి నంత మేదియో?. 

మ॥ శీతభలంబుల (దిహ్మలోకము మొదల్ + చీకాకు గావించి సం 

గత రోషంబున సర్వలోకముల వీ(465కం గూల్చి దిక్పాలక 

ప్రత తిందొట్టి సుపర్వ రాక్షస నర 4 (వ్రాతంబులన్*మూడ్చి ని 

గతి గావించిన గాక కాంచ(గలనే 4 కల్యాణీ నా జానకిన్?. 



త్రీ, కంబరానాయణ ము.: 

మ॥ ఘనగర్జా సమ శింజినీకృతరవా + డ్రాంతాష్టదిజ్యండలా! 

ఘన రోషంబున నీ పపంచ లయమున్ + గావింప కిట్లుంట ధ 

ర్మ నిబద్ద స్టితిగాదె? దానవ సుర + వ్రాతంబు లొక్కండయై 
యనిలో నన్నెదిరించి నిల్వ(గలవే + ప్రాణాలతో? లక్కుణా:. 

ను॥ అన సౌమిత్రి వచించు నార్యః కడత్రో + యం బూని యున్నట్టి నా 
లు నెలల్ వోయె శరత్రు వచ్చినది ర + క్షోనాథు( డెచ్చోట సీ 

వనితారత్నము( దాంచెనో? బలిముఖ + (వాతంబు వేరోయ(గా 

ననువౌ కాలము డాసె మానుమి(క నీ * యారాటముల్ రాఘవా! 

య గ్రా॥ &ీరజలరాశిగని + యూరకయ తెమ్యునిన, మాజుపలు కాడుటకు + నేరక యతానే 

తేర రహినుండ వెర + వార నటు లానయిడ, కోరిమిని మందరము * నార భరియించెన్ 

వీరులగు వేల్పుల సు, రారులను చేర్చికొని, వారకమథించియె చొ + కారమగువెన్నన్ 
(శ్రీరమణి. జెందె హరి + ధారణిని కార్యములు, కేరకు ఫలింపవు వె + తారపడకున్నన్ 

. మ॥ తన సంకల్ప వికల్ప మాత్రమున భూ 4 త శ్రేణితో లోకముల్ 

తనియంజేసి హరించు శక్తిగల ని + త్య ్రీవిభుం డెప్పుడున్ 
ఘనచ।క్రాదుల( బూనియే దనుజులం గారించి లోక్షతయం 

బును రషీంచుచునున్న వా(డిదిగదా + ముఖ్యంబు మాన్యాలికిన్ 

చ॥ త్రపురములన్ దహింప మది! + దేకువ( జేసిన శూలి యోచనర్ 
తపము నుదాత్త యత్నము ను + దంచిత యానము( దక్కు దివ్యమౌ 

నుపకరణంబులున్ వినగ *+ నూహ మొనర్చ మతింప శక్యమే? 

తపనకులా[గగణ్యః ఘన * ధర్మ శరణ్య! తలంచి చూడుమా. 

॥ పలు శతెబింగుల( బిలుమజు + ప్రాణహితుల(,* తోడ నాలోచనముచేసి + తోడుగొనుచు( 
బోవ(దగు నదనున( బోయి 4 పోరొనర్పు, జయము చేకుణు ననుటకు + శంకలేల? 

చ॥ నిలువర మొంద(గా ధరణి + నిర్మల ధర్మము నిల్చ(బూని రా 

కలిమి, ద్యజించి కొనం గడ + గండు గడించిన సీకుగాక యా 

పలువలు రేయి[దద్రిమ్యరులు 4 పాపహితాత్యులు క్రూరచేష్టలే 

చెలువని యెంచినట్టి దృఢ + చిత్తులు వారికి. గ్వీర్హి యబ్బునే? 

ఉ॥ పావని ధా(త్రిపు త్తి) పడు + బాములు బాములనొంద సౌఖ్య మో 

దావలి నొందు: నీకు గల + యాజడి యాజడివోవు; నిచ్నలున్ 

దేవ మునీంద్ర సంతతీ ప + దిందిది సారులు వే(డ వారి ర 

తెవిధి నిర్వహించు మన + కౌ యపవాదులు? రాజవల్లభా। 
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ఉ॥ తమ్ము(డిటుల్ వచింప నవి, త థ్యముగా మది నిశ్చయించి శాం. 

తమ్ము పహించె వర్గబుతు ఠి దర్పముత గ్గ శరన్మహంబు మొ 

తృమ్ముగ లేచె నోజగొని + ధారణి వంశ పరంపరాత్రవి 

_త్రమ్మగు, గాదె? స్రీలకు స్వ + తం(త్ర 'దశల్ గలవే జగంబునన్? 

శరత్కాల వర్ణనము 

ఉ॥ కొంకొక యించుకంత మది( + గూర్చుక యర్జుల టీచ్చియిచ్చి కూ 

లంకష లట్లు రిక్రత న 4+ లంగెడుచో నొక యరి రాగల 

జ్లాంకురితా ననంబు తెల; డైన 'తెజంగున( గాలమేఘముల్ 

బింకము దక్కి. ఘోషములు + వీంగంగ వెల్లన యయ్యె నయ్యెడన్ 

ఉ॥ మేదిసి “మేలుకీ శ్ల్షధిగ + మింప6గ6 దెల్ఫు (శుతుల్ సరించి క 

ర్యాదుల పద్దతుల్ తగు ఫ 4 లావళి శీలన చేసిచేసి జా 

నోదయ మొందునంత నడి + యొందు నవిద్యవిధిన్ శరత్సమా 

సాదనవేళ నంధతమ 4 సంబు పలాయన మొందె మబ్బుతోన్. 

శా వీర శ్రేష్షు లొనర్చుచండిన సమి 4 ద్వృ తంబు శాంతించుచో 

భరీ ధ్వానములంబలెన్ జలద గం + భీర ధ్వనుల్ శాంతి లెకా 

నారాచంబుల(టో లె దుంపురుల వి; న్నాజంబులున్ శాంతిలెన్ 

నారాజీ లొటయందు దా(గినక్రియన్ + జాటొంది శంపా అతల్. 

'శే॥ గిరుల చజియల దురుల( గొ + ప్పరములందు, వజ్బులొడ్డిన సెలయేళ్ళు వట్టిపోయె 
నత్రణీం గొండ లు త్తరీ + యంబు నంత. రీయముం గట్టివీడిన ‘ రీతి. గ్రాలె. 

'తే॥ జలదములు పర్వతోపరి + తలములందు, వ్రాలి కురియ నాకసము ని 4 ర్మలినమగుచు 
న్యాయపథమున గూర్చి స + న్మార్గవృ త్తి, వ్యయముచేయు ఘనుని కల్మి 4 వలెవెలింగె 

మ॥ మద మాతంగ సమాజముల్ బెరయు సా + మ్యంబంది జీమూత ముల్ 

చదలం దెల్రెడ( (గ్రమ్మియుండి తెరవ + స్తం బూడ్చు విన్నాణ మై 

యొదు(గంబాట(గ న రకీ వదన బిం 4 బోన్యేషముంబోలె నొ 

ప్పిదమె వెల్వడి వెల. జంద్రుడు నభో 4 వీథిన్ మహోౌల్తాసు(డై. 
pa Ca ళ్ జా 

చ॥ పసిమి కడాని రంగుగల 4 వాలుగకంటుల గబ్బిగుబ్బలన్ 

ససిగ నలంది తెమ్మగొను * చందన వంకము లాటిపోవ (గా 

శ్వసను(డు పృష్పితా తతుల * పై (బడి సీరములాడి వెండియున్ 

మిసికిన( దాశుడొందునని 4 మెల్లన మెల్లన వీచె హాయిగా 

తే॥ దాశరథి చింత దొల(గింప( + దగినయదను, దొరకి మేమును జనకజ + న్లరయనేగు 

వారమవి పోవుక్రియ డివి + బారుగట్లి, నలువ కేజీలు నలు వలం , కులకు బాకు 
మ్ ఇ 



ఖ్ కంబరామాయ.ణము, 

కవిరాజ॥ చెలువుల నీరము సాధుతపస్వుల + చి త్తములంబలె నిర్మలమై ' 

పర(గెను తూలముపై నిడుమా యని + పల్కిన మా్యశనం బొక్కులు వి 
బృరముగ లేచెడు లే యడుగుల్ గల * పాయపు( జెల్వల కొటుకరం 

గొరసెడు కన్నుల కై వడి నందలి 4 యుల్చలు మిక్కి-లి మిట్టిపడెన్ 

చ॥ ముదిరిన పంకజంబు లొక + మూలకు వాలి చిరాకు నొందియొ 

ప్పిదము తొలంగు కామినుల 4 సేద మొగంబుల టోలియుండె న 

ల్రదనము నొందుపూవుల జె, లంగి వెలింగెడి నీరుపిస్పలుల్ 

చిదియ(గ వీల్చ(గావెలము + చెల్వల యోష్టము పోలె రాజిలెన్ 

సీ॥ పిన్నబాలకు లొజ్జ + సన్నిధి నాతని, బెత్తంబునకు లొంగి * లీతితోడ. 
బిలువిధంబులు గల 4+ పాఠముల్ గొంతే త్రి, యఅచుతు నుండెకి + తెజంగుదో(6ప 

వర్షర్తువునయందు + పరిపరి తెరువుల, బెకిబెక లాడెడు + భేక నికర 

మా శరత్సమయాన 4 నంతట( దమతమ, కలకలంబులు నూని + పలుకకుండె 

తేజ తమ వచోనైై పుణికి గౌర 46 వమును ఫలము,గొజిలకుండు సదస్సుల + (గ్రుక్కు[మ్రిక్కు 
మనక మౌమేన భూషణ + మనుచునుండు, వతురులగు బుస్టిమంతుల = చందమమర 

"కే॥ వాన వెలిసిన యంతట 4 దిర్హ ములను. ముడుచుకొని విసుగున దుఃఖ + మును భజించి 

నెమలి గుంప్ప లెల్లడ ధర , 'కీకమారి, చందమున. జింకతో (గూడి + కుందుచుండే 

చ॥ జలనిధి వీచికా కరము + చా(చి జలంబను వల్వ నీడ్చిప 

త్నుల( గవ( గూడ లాగికొను 4 తోయమునం గనుప'టై; వాహినుర్ 

పొలుపుగ భ ర్రతో( గలిసి 4 పూర్ణసుఖంబుల( దేలి మోదముం 

డెలుప(గ న వ్వెనో యన(గ(* "దేలెను ము _తెము లంతటంతటన్. 

చ॥ ఎడయిక చే బడంతుక ల + హీన మనోహర వర్ష మొందు న 

వ్వడువున సద్విధుల్ వినెడు + భక్కలపోలిక ( నో (క మ్ర(కులం 

డడరి రహించునట్టి గెల + లద్భుత రీతిగ( బెడ వన్ని యం 

బడ సె. గ్రమంబుగా జనుల + భావన హెచ్చగుకై వడిన్ వడిన్. 

శే॥ చాలకొలంబు నీటనే , (గాలుచుంట,.జలికి నోర్వక లేయెండ 4 చిలుకున ట్లు 

తటములం జేరి సుఖముగా , దనిసి కూర్కె, నక్ర సంఘంబు లంచందు 4+ వక్రగతుల 

తే కొసరి మాటాడు చిలుకల * కొమరు గలిగి, సొలయు తేంటను నలకల + సొంపుగలిగి 
ae: 

తలిరుటాకుల చేలయం + దంబు గలిగి, తను లళాంగుల కె వడి. + దనరె లతలు. 

'తే॥ తమవలన నువృవించు ము + త్యములు స్రీల, పలువరుసతోడ సామ్యంబు + పడయకునికి. 
వారి మోముల( గన నాన + వాణీ యడుసు, లోన మునింగె నాశుకులు + కానరావు. 
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శేజ పద్మలతలు వ రిల్లనా +:'ప్త్త౦ములను, మటు (గుగొని లోభులంబోలె + మటు (గువడ.గ 
ద్వారముల 'మూసికొని' లోన, శి: జేరుకొనియె(, .గర్భ్క_టములు కర్క-టులతోం * గలసిమెలసి 

రి. కిష్కింధా పటల ము. (189) 

au వెన్నెలకాలముం జనె6గ ౪ వీరుండు రాముడు తమ్ము లక్ముణున్ 

గ్రన్నన( జూచుచున్ గడువు + కాలము మీజీయు వింత నిద్రమె. 

నన్ను దలంస( డియ్యెడకు 4 నర్మిలిరా(డు కపీంద్రు( డేమి యీ 
"మన్నన? యేమిగా( దలంచె * మానసమందు మదించి? తమ్యు(డా। 

ఉ॥ పొంద( గడిందియైన కపి 4 భూస్టలి వీ పగిదిన్ సుఖంబుగా6 
బొందియు గొరవంబు దల + పోయండు శీలము జొర్చె ధర్మనున్ 

డెందమునన్ గణింప(డు ప, టిషత( బేసిన మేలు నెంచ కి 

ట్లొందిన నొందు(గాక కని ౪ యున్ మన విక్రమ మింత యెంచండో?. 

4 రాజ్యసుఖరబులన్ మర(గి * రాండు కృతఘ్ను(డు సౌహృదంబు న- 

(ప్రాజ్యముగా( దలంచె జన + పాళికి ధర్మము సత్య మెల్లెడన్ 

భాజ్యముగా(గనుండ నది + పాసిన పాపిని ధాత్రి గూల్చుటల్ 

ద్వాజ్యముగాదు వానిహృద + య సిర నిశృయమున్ (గ్రహింపుమా, 

ళా॥ ఉ(గ(కూరుల సంహరించోద్ర ధ 4 రోోద్దారణం జల్బ6 (ది 

త్య([గ్రప్ఫృత నిశాత సాయక నికొ 4 యం బుండి; దుర్వారు (డై 

వ్యగ్రుందై మనచెంతనే.కలండు (ప్రే శాధీశ్వరుం డింకనో 
సుగ్రీవా! మిముచంపుశ క్రి కలదం 4+ చుం బల్కుమా ధీరతన్. 

శే వఏిసము(బోలు క్రూరుల. జంప + దొస(గుగాదు, పుట్టుకన్ వచ్చిపుడు కల + టోవుననుట 

యైదులోలేని దే(బది * యందురాద, యన(గ నున్న సుుగ్రీవున + కొన బలుకు. 

శా॥ మీ కిషింధయు మీ ప్రజా సుఖములున్ + మీపాలనా పద్దతుల. 

మ్ కల్యాణులు మీరు బంధువు౯తో + మేలొంద (గా నెంచు “చో 

నే కై లాటము లేక రండు కృత మూ + హింపుండు రాలేని నా 

'యీకోదండ విము క్రిఘోర శర వ + హ్నీధ్యంబులై చావుండీ. 

మః 'మనకం బెన్ బలవంతులైన విభులన్ + మాజాకుగా( గాంచ నె 

న్నిన ముల్లోకములన్ బలాఢ్యు లెచట౯ా + నీకన్న లేరన్న వ 
క్క-ణయుఃా వారికి నాటునట్లు దెల్ఫుపం + గా( గోరెడన్ వైళమే 

చని యావీరుల యూహ మెట్లిదియొ లే + స్పంగాంచి చర్చింపుమా. 

చః మణీయొకమాట తొట్టతొలి + మన్నన నీతులు సెప్పి యవ్విధుల్ 

తెఅపిని గూర ్పకున్న వడి + (దైక్కొ-న( జూడకు వారి భావముల్ 
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*నెటవుగ- నాకు 'దెల్ఫుమని', సీరజనేత్రు(డు కీర్తి భూషణుం' 

డుఅవుగ' నాడి తమ్ముని సమున్నత పద్దతి. వీడుకొల్చి(గన్. 

ఉ॥ కొదల(బూని యన్నపలు. * కొదట (మొక్కి యతండు వేదనా ( 

సాదిత వేగు(డై తన వి + ళాల భుజంబున విల్లునక్షయ 

(భ్రీద నిషంగముం' జెలంగ6 + జీ త్తమునం దన యన్న పొదముల్ 

మోదిల నుంచి తా( బయన 4 ముం బొనరించె మహో (గ కీఘు(డై 

శా॥ రామాజ్ఞంగొని లక్షుణుండు సుకుమా + ర్మశ్రేముండేయయ్యు దు 

ర్బీమ ప్రోత్తిత వేగుండ్రై మునుపు సు + (గ్రీవుండు కొంపోవు సీ 

మామార్గంబును వీడి యెట్టయెదురౌ + (మాశుల్ ధరిత్రీధర 

సోమంబుల్ పొడిగా(గ ద్రొక్కె-నొక కొం, (దోవన్ విసృష్టించుచున్ . 

"ద్ర అం(ఘిఘట్టనచే మేరు, వంత లోతు, సర్వతంబులు భూమియు ( 4 బిల్లు వడియె 

నిలను భరియించు దర్వీక + రేంద్రు( డపుడు, కన్నులకు బరీకింపంగ( 4 .గాన(బడ (గ 

శే ఆమితవి(క్రము(డగువాలి.* యనుజు(గూర్చి, యరుగు మనుకులతిలకుని + యను (గు దమ్ము 

వేగ మరయ నొప్పెను సాల + భేదనంబు, సేయంజోయిన శ్రీరామ + సాయకమన 

మ॥ ఒకదిజ్నాగము శాబకమ్ముచన(గా + నూర్చుచ్చుటం గాంచి వే 
తొక దిజ్నాగము తోడితే నరయ వే + గోద్యు క్రమె యేగు తో, 

పికతో లక్మణు( దేగుచుండె( గృతమున్ + వేజార్చు స్నుగీవు చి 
టక మున్ రామునిమీ ది భక్తియును నె; టం దన్ను బిబ్రార్పంగన్'. 

క్రే॥ పూర్వగిరినుండి పళ్చిమ + భూధ్రమునకు(, బిరము నాజ్జచే( జను భాను + భంగినార్యు 
నాజ్జ సౌమీత్రి బుశ్యమూ + కౌద్రి నుండి, కీశవరు( గుండు కిష్కింధ + గిరికినేగె . 

త్రే। రామనుండి వెల్వడు బాణ + రాజ మనగ, వడిగబు గ్య మూశముసుండి + ప్తవగ గిరికి 

నేగులక్ముణు(డొప్పె మృ + గేంద్ర మొండు, కొండ కొండకు లంఘించ + 'కొమరు దోప 

అే॥ ఇట్లు కోపంబుతో వచ్చు + నినకులేశు:, గాంచి ప్లవగులు కాలుని + గన్న పగిది 
గడగడ వడంకి యంగదు.! + గాంచి రాము, తమ్ము. డరుదెంచె నుగ్ర + విధానననుడు 

ఊ॥ పొరుషవంతు(డై న రఘు + వర్యుని తమ్ముని రాకకుం గతం 

బారయ డాసి డాయక ము, భౌద్ది విలక్షణ మూహ సేసి (ప్రా 

గార లఘు(పకారు.డయి + పాటి పితృవ్య గృహంబు చొచ్చి యం 

దార వినూత్న భోగముల + నందు కపీశ్వరు( గాంచె (గక్కునన్. 

మ॥ నల నిర్మాణ వినూత్న భాస్వదురు ర 4 త్నస్ఫీత విద్యు త్పంభా 

స్టలన (భాంత. నుసురాక్షతారగు నా + సౌధా[గ్ర భాగంబునన్ 
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గలిత ప్రస్తరమందు తొయ్యలులు రా + కొచం ద్రబింబాననల్ . 

లలి( బాదంబుల:నొ త్ర నిద్రగొను. హీ + -లాలోల. సోన్మత్తునిన్ os 

శాజ సుజ్జానాఢ్యులు రామలక్ష్మణులు సం 4 శుద్దాత్యు లీయం౦గ దా 

నాజ్ఞాచ క్రముతోడ నాసవము నిం 4 పారంగ సేవించుటన్ 

ట్రాజ్ఞత్వంబు దొజంగువాని విలస * దృవ్య (ప్రభారాశి స 

ర్వి (గావము మేరు భూధర గుహన్ 4 బన్నుండెనా నొప్పుచున్. డ్ 

మ॥ లలితామోదక పాటలీ వకుళ క 4 ల్హారాబ్ది “సంఘంబులన్ 

విలసచ్శందన చర్చలన్ గచభరా 4 "విర్భూత గంధంబులన్ 

లలనాచ్చాంగ, విశేష వాసనల(దా + లంకించి యా మోదియె | 

నలువొందం దిరుగాడు గంధవహు నా + నందించు ని[ద్రాలసున్. 

మః మధురాలాపలు విద్రుమాధరలు భా + మారత్నముల్ పేయు న 
మ్మధురాలాపములన్ ఫలోష్ట సుధలన్ + మందస్మిత జ్యోత్స్నలన్ 

మధువుం ద్రావి?వికారచేష్పలను ' కా, మంబున్ మదంబున' మనో 

మథనంబున్ గురున్నిద్ర విస్మతి యస , న్మాంద్య్యంబు గొన్నాతనిన్ . 

ఉ॥ కుండల హార సన్ముకుట + కూట మరీచులు తెల్లమేనిపై. 

నిండుటచే దినేశ్వర వి + నిర్మల దిధితి పుంజముల్ మవో 

ద్దండత ( బర్వ రాజిలు ను + దార మహీధర చక్రవర్తి నౌ 

నుండెడువాని ని।దగొని + యుండెడు*వాని బ్రవఆగ వల్లభున్ . 

తేజ కాంచి తారాసుతుండు సమీ 4 పించి కేలు. దోయి శిరమున? గిలించి * తొడరి మేలు 

కొలుప యోచించి హితవాక్య 4 ములు గవముల( బడ(గ గంభఖీరరవ మున 6 6 బలికెనిట్లు 

మ॥ ఉరుకోపంబు మొగంబునం దెలియ న 4 త్యుగ్రాతు. డై లక్ముణుం 

డరుదెంచెన్ రభసాతిరేకమున (ది + హ్మాండంబె యూటాడ(గా( 

జరుపందగ్గది యేది? నీదగు నభీ 4 షంబిప్ప తెల్లంబుగా 

నరయం గోరుచునున్నవారు కపుల 4 త్యింతంబు వి(భ్రాంకులై 

మ॥ కట లేకొప్పెడు రాజ్యసంపద బలా. * త్కాగీరంబుగా లోంపంగాల. 
గొటలేకుండ సురాసవంబులు మతిం + గుంచింప(గా దేహమున్ 

మజచెన్ మాటయు స్నేహమున్ మటచె నే , మంబొప్ప. దారాసుతుం 
డుటిదిం దెల్పిన వాక్యముల్ విన(గలే + కుండెన్ గపీంద్రుం డటన్. 

దుః కలభంబున్ + హరిపోతముం జెనయ నా + కస్వామి పొ(తుండు గా( 

గల కార్యంబిట 'నేంత మొబ్ల యిడినం * గాదంచు6 ద త్త్వజ్ఞూండున్ 
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లలితాచ్చ (ప్రతిభాఢథ్యు(డుం గపికులా 4 'లంకారు(డౌ మారుతిం 

గలియంగా నగునంచు6 గ్రమ్మటీలె వే-* గన్ఫూ ర్తి. శోభిల్ల (గన్. 

ఆ॥ హనుమతోడ( గలిసి.* యతని(టోలిన కపి, వరుల. గలిసి మరరి + బయలు దేటీ 

తలి తార యున్న + తత భర్మగేహంబు, చొచ్చె నామెవలన( + జొప్పునరయ. 

శే॥ చేరి జరిగిన వృత్తాంత + మారం దెలిపి, భావి క ర్హవ్యమేమని + ప్రశ్న సేయ. 
" జెడుగుసేసి తప్పికొనంగం.4 గడగినారు, తప్పి (బతుకుట గలదె కృ + తఘ్నులకును. 

ఉ॥ సేనల గూర్చుకొంచు( దను + చేరగ రండని మీకు జానకీ 
జాని వచించు నాగడువు + జార్చిన నాయువు జొజు నంచు ము 

న్నే నయమార. దెల్పితి బ + యిం దగినట్లులి విస్మరించుచున్ 

గాని పథంబు( ద్రొక్కి-తిరి + కాగల దేమి(క( గీడు తక్క_ గన్. 

ఉ॥ వాలి కడింది యాయువు న + వాఠణరీతి జముండు కైకొనన్ 

గోల నొకండు 'తా(బటిపి + కోరిన రాజ్య విభూతి నిచ్చు నా 

భీలగుణుండు రాఘవు(డు + “పేక యొనర్చ(గ( దగ్గవాండ కే। 

మేలును విస్మరించుటలు + మీకె తగుం బలు దూట" లేటికిన్ ? 

చ॥ తన సహధర్మచారిణి ను + దారుడు రాముడు పాసి కొనలన్ 

ఘనతర చింత(గుంది తన కాయముపై విసుగొందుచుండ మీ 

రనువుగ భార్యలం గలిసి , యాదట వోవని భోగసంపదల్ 

గొని పరిమ త్తతన్ వికృత + మూర్ష మనస్సుల రై తి రేమనన్. 

ఉ॥ తప్పితి రాడి మిక్కిలి కృ + తఘ్నులరై తిరి పాప పుంజముట్ 

గుప్పున జొపె బుద్దులును + కూడని తోవల( బై జేయగా 

నిప్పు డొకండు గల్గునె? మ 4 హీంద్రులతో నని సేయ నెంచుచో 
దప్పక 'చచ్చువారలని + తార కటూక్తుల మందలింప(గన్. 

ఉ॥ కోతులు పాటి గుంపుగొని + కోట కవాటము మూసి ప్ర స్తర 

(వాతము వృక్షజాలము( గ ‘ వాట బలంబుగ( బేర్చి మించి తా 

సీతలి కేగుదెంచిన స 4 హింపక మర్దన సేయ వృక్ష సం 
జొతము గుండ్లు గుట్లలు న సంబున దాలిచి పొంచి నిల్వ (గజ. 

ఉ॥ వానరు లాకవాటమును 4 దింధన సే సీయటగాంచి లక్ష్ముణుం 
డీనియతుల్ స్వరక్షణ వ + హించుటకా? యని కోప సంచల 
న్యాససుండై. యలంతిగను 4 నవ్వి. యలక్ష్యుము చేసి లక్మికిం 
దానకమైన. పూత పద 4 తామరసంబున( (దోవ. దాంపంగన్. 



కి-ష్మి ఈ ధో కారడము. 

ఉ॥ అరతట( గోట వాకిలియు 4. నానిక( 'బేర్చిన "జాలు “జప్బలున్ 
సంతనయైన గోడలును ?-చయ్యన "గూల బ్రవంగరాజి దా 
వంతవడంగ లక్ష్మణుని + పావన పాదము సోకి ఘోర దు 

ర్లాంత పురోఘ పుంజములు, + శాజీ సమూలము గూలు శై వడిన్. 

చః బలమగు కోట వాకిలియుట , బ్రిస్తర కుడ్యము లయ్యలంగముల్ 

సులభముగా రుటంబు చెడి + క్షోభముం గూర్చుచు దిక్కుదిక్కులన్ 
మలయ(గం గాంచి వానర స + మాజము భీతిని తలడిలుచున్ 

దొల!ఃగి చనెన్ సరాలు మని + దూరముగా( దమ జీవరక్షకై 

'చ॥ మెబిపును 'మబ్బు “లేక తల + మీజీన (హోదినివోలె లక్ష్మణ 

స్ఫురదురు పాదతాడనము , సో(క నలంగిన కోటగోడ లొ 

తొర వుగ( గూల (గ్రింద/౧గల + యోధుల తొమ్ములు మ నకంబులున్ 

బరిపరియె యడంగ( గవి + పాజీరి తక్కి నవారు ఫీతిమై.. 

చ॥ తెలుప గడిండి యైన పెను  దెస్పరమందిన వానరావభుల్ 
కొల(గి 'కకొవికం దిజచి *, కాటీయం గేకలు వెట( బట్నమున్ 

జెలువుగ మందరాచరహు 4 చిల్కిన య.తజీ 'నార్భటించుచున్ 

_ చిలచరరాశితో గల౮గు . + సాగరముంబలేె బిట్లు ఘూర్తిలెన్ . 

ఉక ఈగతివానరుల్ కల(గి + యిచ్చ కెజింగున ( బాలీ తత్పురిన్ 

“సీ, గి సమీప పర్వత వ..నీ కుహర్రాంతర భూములన్ వడిన్ 

డా /గంబురంబు దట్టముగ 4 డంబుగ్, బంబీన భంబు బృందమున్ 

నీ(గు నభంబు నా సొగసు + వీ(గి బిసోరన నుండె న తతీన్. 

ఉ॥ అంతట రాము నానతియె + యాకృతి గొన్న విధాన నూర్మిళా 

కాంతు(డు రాజవీథిని ది 4. గాలున( జొచ్చుట. చూచి తారతో 

మంతస మాడుచున్న కపి * మంత్రులదే యదె వచ్చె వచ్చె వీ 

థ్యంతరముం భజించె నిక + నయ్యెడి దేమని కేక వెట్ల గన్. 

ఉ॥ అయ్యెడ నంజనీతనయు.( + డంగద మాతను గాంచి తలి: యా 

యయ్య మనంబు సూనమున, కన్నను కోమలమౌను గాన వెన్ 
దియ్యక నీవ యేగి యరు. + దెంచెడు వాకిట నడగింపుమా , 

యియ్యదె చేయ(దగ్గ పని + యివ్వలికిం గనువిచ్చి చూడ (డున్. 

చ॥ ఆనవుడు( దార యిటులను + నంతటి భీతి. యదేల? 'శృనె యా 
ల 5 

తని(గని మాటలాడి బెడీ * దంబగు కోషః:మడంగ౮జే పెదన్ 
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జను(డన వారు' దవ్వులకు +: జల్టున నేగిరి పుష్పవేణులౌ 
వనితలు చుట్టిరా నరిగె + వారక; :తార-యుదార .ధీరతన్.. 

చ॥ మదగజ సన్నీభుండయిన + మాన్యు.డు లక్య్మణు(డంత.6 గీశరా 
ట్పదవిని చొచ్చి యంతిపురి 4 బంగరు వాకిలి జేర బోవ ష 
టృదముల “లాగు నై జమగు 4 బంధుర వాసన గల్లు పెన్నెలుల్ 
పొదలు వరాంగనా 4 మణి ప్ర, పుల్ల 'జలేజ దళాక్ష తారయున్.. 

ఉ॥ కొంచిన వారి దిట్టముగ. 6 గట్టగ జొలిన దేహకాంతియుం 
ద్రాంచిత చం డ్రికా నిభ ద 4 'రస్మితమున్' మణీ కల్లు లేదనం 
గాంచిన కౌను లేగొమరు', గన్న చనుల్ గరువంపు 'నెన్నడల్ 
మించిన కన్యకల్ బలసి + మేవడి రా( జనె వాలి దారయున్.. 

పీ; మేన(దాల్చిన' వటి మినిమిపాజెడు నగల్, విల్లు నమ్ముల వలే వెలు(గుచ్తుండ 
కాలి యందియలును + కౌన్ మేఖలలును, జేజే నినావముల్ 4 సేయుచుండ 
పలువలు తెబి(గుల 4 వంగిన ముంగురు, లరిది బే కెందుల 4 ట్లందగింప 

. గడ్జైల రవములు + ఘన 'భేరి (మోంతగం, చిజు(దులు మెజవడి * యరదములుగ 
తే॥ బొమలు విండ్తుగంగన్నుల + మ్ములుగనమరి, యౌవతరబను సెన్యమ 4 + య్యనఘునలమ., 

గినుక వదలి “మోమును వంచు ౪ కొనుపెకాక; వారిందేజిచూడంగనర ౪ వాయిగొనియె. 

చ॥ మొగమును వాంచి కార్ముకము + భూసలి నూని నుమిత్రసూతీ యా: 
తగవున నత్తగార్హ "పెను + దండున నిల్చిన త్త యల్లు(డన్ 
పగిదిని కొంకునొంది నిలు +వం బరి శుద్ద మయాత్మ తార కో 
డిగములు లేని సిగ్గును గ డించుచు లక్మ్మ్ణుం గాంచి యిట్లనున్ . 

ఉ॥ వీరకుమార! నిష్టమెయి 4 వేయి సమల్ తప మాచరించినన్ 
మీరలు మమ్ముబో (టి గృహ + మేధుల యిండ్లకు వత్తు రేమి? మీ 
(శ్రీరమజీయ పొద సర + సీరుహముల్ వహియించి ఇ మాగృహం 
బార దివిత్రమయ్యె. బువ 4 షార్థము. లెల్ల లభించె మాకిటన్. 

ఉ॥ నీమహితో (గ్రమూ రి గని , నిల్వక కోతులు భీతిచేత ది 
కా మొగమయ్యె "నీకడ(క * కారణ మారయలేము తెల్పవే 
రామపదాంబుజంబు లను ౪ ర క సతంబు భజించు నీవ యా 
స్వామిని యొంట్మై విడిచి , వచ్చితివేల? కుమారన త్రమా। 

ళాళ సంగీతఠబునకంటె నింపయిన వా, చాస్ఫూ ర్తి రిచే+ దార న 
ర్వాంగీణ ప్రశమంబు. గూర్చు పగిదిన్ * వౌచింప సౌమిత్రి సా 
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రంగాీకుండు ధినేంబునన్ విశలు(డౌ + రాణన్-. వెలుంగారు త్తా- 

రంగ్యాంచంగో వెసన్ సుమిత్ర... మదికిన్ + రా నొందె6 -బెందుఃఖము కొ 

al మంగళనూ (త్ర మూడి కుసు 4 'మంబుల6.దాల్టుక రత్నభూషిత 

స్వంగము వెల్లినొంద ( గల 4 పంబు లలందుట మాని యున్న తా 

.రాంగన వాలకంబు గని 4 య త్తలీ( దల్లుల యిట్టి దుస్ట్రీతుల్ . 

చంగున. జి _త్తముం దగుల + జాలిని కన్నుల నించె ని శ్రువుల్ . 

చ॥ ఇటువలె( దల్లు' లిద్దయును 4 హీనద కన్ భజియించియుందుర 

క్కు_ట। యని .జాలి(దూలి కలం + కం గొని యేమియు దో (చకుండి సఆ 

_ కటపడి ప్రశ్న సేయ నొడి.* కంబున నుత్తర మీయకుంట యొ ' 
క్కుట( దగుధర్మ సంగతము + గాదని తారను గాంచి యిట్లనున్ . 

చ॥ రవిజు.డు మున్ను తాను దన 4 రాణువతో ధరణీతనూజ నీ 

భువి సకలంబు రోసి సతి, పోదిడి తెల్పెద నంచు(జెప్పి .తా 

నవలను రాని కారణము + నారసి రమ్మని పంపు జానకీ 

ధవుని. యనుజ్ఞ వచ్చితిని + *+దాని నిజస్టితి చెల్చుమా యనన్. 

తార లక్ష శ్రణన్ని సమాధానపజచుట. 

ఉ॥ పిన్నలు తప్పొనర్చు తతి 4 బెద్దలు 'సెరణ సేయుటొప్పు మీ 

కన్నను మిన్నలేరు కని" ౪ కొవ? “దినేంద్రసుతుండు దూతలం 

దిన్నుగ వేజువేటుగను + పంపె భువింగల్ల యెల్ల సేనలన్ 

(గన్ననం దేర వారలకు + గాచెను గాక కడంక ఇమానెన్ః 

ఉ॥ కోతుల గుంపు దెచ్చుటకు( + గోట్లకొలందిగ దూతలేగి రా 

దూతలు రా(గలట్టి తలీ 4 దూరములేదు భవ త్పదాంబుజ 

ధ్యాతల( గాచు కార్యమున 4 దల్లిసి పోలిన మీరు పూర్ణ వి 

ఖ్యాత యశుల్ సహింప(దగు 4 నట్లు సహించుపె గొప్ప ధర్యమౌ . 

ఉగ తప్పులు సేయకుండు నెడ * దండన కరులు గల్ల రీభువిన్ 
" ఇలా 

దప్పులు లేనివారి యెద( + దన్సుటక ంబెను తప్పు సెచుటల్ 
వా 

గొప్ప యటండ్రు మిత్రులకు + గోరినవెల్ల నొసంగి వానిచే 
దప్పొక యించుకై న దమ + + త ప్పెగదా యని నె నై (ప6గాందగున్ . 

al సత్యమనస్కు_లై యరిని + చంపి సుఖాస్పద మైన రాజ్యమున్ 

నిత్యముగా నొసంగితిరి 4 సనీరజనే [తకు మీరుపోరుచో, 

ద్రిత్యయ మొప్ప మీకునయి + [ప్రాణము లీయరయేన్లి యట్టి సాం 
గత కము నేతి ీ టయగుః “గర నిజజబగు పాహ్మదంబొ"క "? 
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él 7ఇమ్మగు మేలు మీవలన .4 నిచ్చ గడించినవా(డె మిమ్ముల 

ల్ మొనరించు నేని యధ' + మాధముండై. చెడు నంతెకాక లో 

కమ్మున నెద్దడిం గుడిచి + కష్టము లొంది | సరమ్మునంగు. ని 

త్యమ్మగు పాఖ్యసం ంపదల( 4 డన్నికొనుం దనకాల.. .దానుగన్ . 

ఉ॥ మేటి కపీంద్రు(, గూల్చినది + మీశర మొక్క-+డె కాదె? నేండు దై 

త్యాటవులం దహింపంగ స 4 హాయు(డొకం డదియేల మీకు? మీ 

బోటిని దాంచియున్న నెల + వుం దెలుపంగలరే యవశ్య మీ 
షాటియొనర్చ నర్తులుభ + వత్సరిచారకు లివ్వనాటకుల్ . 

మ॥ ఆని యింద్రాత్మజుదార తాఠ యను వా + క్యడేణి నాలించుచో 

ననుకంపామతి లక్ష్మణుం డపుడు (వీ + డాయత్త చిత్తుండుగా6 

గనలున్ మానెనకా( దలంచి (ప్రతిభా + గణ్యుండు సామీరి [క 

న్నన నేతెంచి సుమిక్రసూతి పద కం'* జాతంబులన్ (వాల(గన్ 

ఊ॥ కోపముగల్షినం గృపను * గూర్చెడు లక్ష్మణు( డాంజనేయు సం 

తాపముగాంచి యూటబడిలి + త త్వగుణాంచిత నీవు సె సెతమున్ 

(బాపు నొసంగు మమ్ము మటజి + వందగునే? యన వాక్యకోవిదుం 

డౌ. పవనాత్మజుండు విను + మా యని తెల్ప(దొడంగె నివ్విధిన్. 

ఉ॥ ఓపినపెద్దలన్ జనకు + నొజ్జను తల్లిని స్త్రీల గోవులన్ 

బాపల( జంపువారి ఘన +, పాసచయంబును పాచితంబుచే( 

బాప(గవచ్చు( గాని యొక + పట్టున మేలును విస్మరించు నా 

పాపుల పాపముల్ తొల(గ( + బాచిక మొండు ధరిత్రి. గల్లునే?. 

ఉ॥ మీకు. ద్రివంగరాజునకు * మేలగు మైత్రి సతంబుగా(గ నే 

నేకద నాడు కూరిచితి 4 నిప్పుడు నెయ్యము శీర్హమైనచో 

నేకడ( దప్పి యేగ(గల + మేనును వానరనాథు. డంతియే 

కొక భవత్సుహృ త్వమున( 4 గల్యష మందుట కాదె వూ మతుల్? 

మః॥ తొలి జన్మంబున సీభవంబునను సం 4 తోషంబునం జేయు ప్రా 

జాల సేవల్ వ్రత దాన ధర్మములు సం + శోభిల్ల మీరూపమై 

చెలంగెం గాకని నమ్మియుందు ( (ద్రిజగ 6 , శేవ్యుల్ కృపంబూడు (డీ 
తలి దండించిన బిడ్డ తల్లి పద ప + ద్యంబుల్ .వడిం జొట్ట దే? 

. మ॥ కషిరాజేంద్రుండు మిమ్ము గూర్చి మజపం + గాలేదు జంఘాలురన్ 
గపి సంఘంబుల( దేరాం బివిచి రా + కం జూచుచున్నాంయడు త 
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త్కపులే తేర(గ6 దామసంబు గలిగెం౪ గాకన్యము లలునే?' 
తి 

కపియైనం దగపుం ద్యజింప నరకా + క్రాంతుండు గాకుండునే? 

చ॥ తనకడ మేలువొందని యు + దారు(డు మేలొనరింవ వానికే 

తన కొదవంగనౌతబిని + తప్పక యాతని శ త్రవర్గమున్ 

జెనసి యెదిర్చి గెల్చుటయొ + చేడ్పడి క య్యమునందు చచ్చుటో ' 

తన గడియింప(గా( దగిన + ధర్మము వేతొకచే(త యు క్ర మే? 

ఉ&॥ నీవి(క నిందు. సిల్చుదయు 4 సీతిపథంబును గాదు శతులీ 

త్రోవ యెజీంగిరేని మన + తోయము [(దెంపంగ బూనకుందు రే? 

నీవ యను[గ్రహించిన వ + నేచర రాజ్యరదు౯ సహోదరున్... 
లోవరి కేగుదెంచి యవ + లోక మొనర్తువు గాక రమ్మునన్. 

చ॥ హనుమని మాటలన్ వినిన 4 యార్యుడు కోపము వీడి రాముచే€ 

దనియ రీభించు భోగముల. + దత్సరతన్ భజియించి మత్రు(డై 

మనమున మిత్రకార్యమును .+ మానిన యాక (డు కా.డు కొవునన్ 

'వనచరరాజు చూడ (దగు ౪ వాడని చింతన సేసి యిట్లనున్ . 

పలుకంగల దే? పవనజ!, పలుక (గ నగునేమి? యన్న + పరితాపంబున్ 
దిలీకింప ( గలిగెనేనియు, శిలయెనం గర గు గడుపు + చెజబువగు(గా దే? 

శా॥ [కూరాత్యుండు ధరాళ్ళజం జెజుగొనం , గోవంబు మానాగ్నియున్ 

(శ్రీరామున్ చహియించుటల్ గనిన నౌ 4 చిత్తంబు సో(దేక మై 

ఘోర క్రూరత.( గొంది కొంది నజకం + గోరుం జఘన్యావలిన్ 

(గూరత్వంబు నపాఖ్యయురాొ దల(ప(జూొ। కోపాతి రేక ంబునజా 

శా॥ నాకోపంబును నేనె యార్చుకొని ప్రా. ణంబుల్ బిగంబటై ప్పి 

కాకొంతుకా దగ నూజుడించుటకె సీ , తంబయ్యె నాకాలమా 

మాకోపంబు లడంగకుస్న జగముల్ + మా(డున్ సురల్ చత్తు రం 

తేకాకుండ(గ ధర్మమూయు; విధిచె + యిం దాంట శక్యంటొకో? 

ఉ॥ పోల(గ నిన్ను చూచి రఘు + ముఖ్యు(డు దెప్పరమందు చేళ సీ 

"మూలముగా శుభంబు౨ను +. పొందగజేయన యంచు గీశభూ 

పాలని నన్నువోలె( గొని * (వాతిని చూచుచు నిన్నినాళ్లు ప్రా 
ళ్ 

ణాలను సీల్చె(గాక తన + నాతిని రోయ.గలేండె యము్యులణం ? 

462 |: 
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దె కకల్యంబు దొలంచి..కెచ్చుటకు భా * స్వద్వంశ్యు కోదండ మే. 

పీ(కంజాలదె? యైన. మీపలుకు"ని ౪ ర్వీర్యంబు గానొప్పునే? 

శా॥ ఈపాలారుపు కాలయాపనమెకా 4 దెన్నంగ దైత్యాలికిం 

(బ్రోపుం గూర్చితి రాది తేయుల పీత: మ్ముం దూల్చి పారాశరి 

వ్యాపారంబుల( గూల్చి పాపముల నొ; ప్పంగూర్చిలో నెన్నండుం 

గోపంబూనని రామచందద్రు దుదికిం 4 (గోధంబు గల్లింతురే? 

మ॥ అని సౌమిత్రి వచింప వాయుసుతు(డా + ర్యాః మించు కార్యములన్ 

మనమందుంపకుమయ్య మేము చలుపన్ 4 మైకొన్న కార్యంబు వీ 

డినచో( (బ్రాణమె వీడువార మిది పా, టింపంగ ధర్మంబె యొ 

మ్మిన సాక్ష్యంబగు భానుసూను( గన ర *మ్మీః పేమ దై వాజ(గన్ 

ఉ॥ నావుడు లక్షుణుం డనిల + నందను గాంచి వచించు మారుతీ; 

నీవనిన'టై పూర్వమును + నెక్కొ-న(జేసితి మా ప్రయత్నమున్ 

దావకటోధనం బెపుడు( + దప్పము పోదము కిశరాణ్యనో 
భావము గాంతమంచు * వడి( బావని వెంబడి నేగె లోనికిన్. 

పీ॥ శరములవంటి వీ + కణములు చెంగలు, వలవంటి సౌరైన + వదనములును 

వింటికోపులంబోలి + వెలుగొందు బొమలు మ, యూరంబువంటి యొ + య్యారములును .. 

అంచకై వడి మంద్ల 4 యానంబు ము తియ, ములవంటి యొప్ప్రైన + పలు వరుసయు( 

*గోమల భుజములు 4 కోయిల కంఠముల్, బంగరు, .గిండ్తన, + బర(గు చనులు 

శేజచంచలా లత యన(దగు + సన్న కౌను, లలరు సంపెగవంటి నా + సలును కారు 

మొగులు నాందగు కచభార + ములును వెలయు, చెలులతో (దార కుద్దాంత .. సీమకరిగె. 

ఉ॥ అ త్రటీ వాలిసూను(డు న + యంబున మం(్రులతోడ వచ్చి యా 
సత్రము పాదపద్యముల( + జా6గిలి (యొక్క గ లక్కృణుండు వీ 

రో త్రమ! నీవు మున్నరిగి + యోజను దెల్పమ యన్న నాత(డున్ 

జిత్తము భాగ్యమంచు వడి( + జేర(గ( బోయెను పిన్నతండిరిన్. 

' ఉ॥ అంగదు( డేగి యంతిప్పరి నర్కజు పాదములొ తి నిదురన్ 
— ద 

దొంగలపాలు సేసి వడి 4 దోర్చల యుక్రు(డు లక్ష్మణుండు లో 

నంగద ముమ్మరింస( జల + మంబుధికం టను డొడగా6గ వీ 

ముంగలి వాకిట న్నిలిచె + (మొక్కెద వైళమ లేచి రద్మునన్ 

ఉ॥ మత్తున( దెప్పిజిల్లని సు + మౌాళము నొందిన భానుజుండు షె 
రు 

మత్త సుకాశివీదుణు ల + మాంతముగా నొనరించు కేకలన్ 
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జి త్తముదేజీి రాఘవుల + సేగి 'దలంపమ యట్టులుండ రే 

కెత్తిన కిన్క.తోడ నత(:, 'డేమి కతంబున- వచ్చె దెల్చుమా. 

చ॥ అనవుడు నంగదుం డనున + యమ్మున నిట్లను( దొల్లి బాసచే 

సిన గడువుం గతించె రఘు + శేఖరు సన్నిధి కేగలేదు మే 

లును తల(పంగలేదు సుఖ + లోలత సత్యము నెంచలేదు ల. 

_ త్మణునకు( గిన న్మపు'టై హను + మంతుని సాంత్వము ప్రోచెనెల్లరన్. 

శే॥ లక్మణుండు వచ్చు వేగబ + లంబు గాంచి, కోట వాకిలి బిగియించి , కోంతిమూంక 

జాలు అప్పలు పేర్చిక + 'రముల. బూని, నిలిచి యతని కోపాగ్ని ని + నిగుడ (జేయ, 

శే వారిచేష్టలం గని యల్లి + పాదమున! గ, వాటముంధన్న నదియును + ప్రహరితోడ 
జేర్చు జాలుబప్పలతోడ + బిండిపిండి, యగుచు(గూలి చెదరిపోయె + సన్ని చెనల 

తే॥ దానిం గాంచిన వానర 4 సేనలగతి, యేమియమ్యె నెచ్చటికేగి , యిబుముకొనియె. 
దెలుపనేటికి? మాతల్లి * తెలిసి చెలుల తోడ సౌమిత్రి వచ్చెడు * త్రో ఎనిలిచె. న్ 

ఉ॥ దారికి నడ్డమెన వని 4 శాజనతా పరివీక్ష సేయ(గా 

నేరక లోన(ద్రో చికొని . నెట్టు చిరాకున మౌనమూన (గా( 

దార మృదూ క్రి మావలన( + 'దపె ప్పెదివ ర్రిలె? రామువీడి యీ 

తీరున రాం/గతంబు గల + దే? యన నాత(డు విన్చె సర్వమున్ 

ఉ॥ వచ్చినకార్యముం దెలుప 4 వారక తారయు సూర్యసూతి తా 

నిచ్చట నూరకుండ(డు మ 4 హింగల వానరసేన దేర(గా 

ల నచ్చుగ చూతల౯ా దెసల 4+ కంపెను వారల రాకవేచినా( 

డొచ్చెము లేదటంచు( దన + యోపిన యంతకు మాన్నె. గోపమున్ 

చ॥ తగ విని సూర్యోసూను( డను 4 దాశరథుల్ కనలూనిరేని యీ 
జగముల నేరదుర్కొానంగ, * జాలినవావలు? లక్షణుండు కో 

పగతిని తీవ వేగమున + వచ్చుచునుండ (గ నాకు చెల్చకీ 

,వగిది యొనర్చుపేల? యన + వారితనూజు(డు తండ్రి కీట్లనున్ 

al ఆత (డు వచ్చుతీరరసి యవ్వుడ తెల్చితి(గాని నీవు సీ 

చేతములోన లేవు మజి చేసెడి దేమని వాయుసూతియే 

యీతటీి( (దోవ దెల్చునని 4 యేగితి నిప్పుడు మీరు లక్ష్మణుక౯ా 

బ్రాంతిగం జూడనేగుటయె + భావ్యము చెత్సేర లెండు నావుడున్. 

స్నుగీవుండు సురాపొసమును దూషించుట. 

ఉ॥ శ్రీవరుతోడ బాఢమగు + చెల్మివపించు కపీంద్రు. డిట్లనున్ 

బావనమూ ర్తిచే మహిత , భాగ్యము నావలె బొందరెన్వరున్ 
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నావలనన్ నవంత్ల న * ణంచుకొనం దలపోయుచో సుకం 

బ్రావి సమ స్తమున్_వఅచి + తప్పితి నాతనింజూడ 'సిగ్గగున్. 

ఉ॥ కల్లును ద్రాపు క్కెపొక (డు | గాక మణొక్క-టిలేదు; దీనిచే 

దల్లీం గళత్రముం 'దెలియు * తద్జ్ఞతయే నళియించు నన్నచోం. 

గొల్లగం గోటిధర్మములు 4 గూరిన “శేమగు? మాయ పెకొనన్' 

దల్లడమండి దానిపయి( "౪. దార్బీతి. హోంను వెబ్డిపోలికన్ 

శా॥ మాయాబద్దులుగాక కరముల స 4 మ్యార్జించు నిష్టాత్కులే 

" మాయందా(టి విము క్తి నొందుదురు; పై + మల్లాడు కీటంబులం 
బాయంద్రోచి సురన్ ౪ భజించు జనముల్ ‘ జ్వాలాకరాళాగ్నిలో 

నేయిం బోయుదు నార్బ'గాంగడ(ంగు చి, న్నెం బొల్బువారే చుమీ? 

మ॥ తను దా( గాంచిన జః న్మదుఃఖములు ని, ర్రామంబులై తూ లెడిన్ 

దను దా6 గానక రోగదుఃఖముల స ౪ ద్మంబై న దేహంబు సీ 

మనుజుం డొండెడు నొందియొంది పిదపన్ 4 మైరేయ పానంబుచే 

జను డంధుండయి నూతిలోంబడెడింద 4 తాంగత ముల్ కూడునే? 

పే శరణాగతా ర్రిర 4 క్షణధురీ ణులు తత్త్వం. నిష్లాతు లింద్రియ * నిగ్రహులను 

సుఖదుఃఖసమచి "త్త 4. కుద్దిగలారు గౌ, కొరులను వంచించి + సురను ద్రావి 

మత్తున( బడరాని + మల్తాటపడి దూయ, గనువార లొందుస 4 ద్లతియు(గలదె? 

వంచన చౌర్య మ 4 బద్దో క్ర యున్మాద, మజ్జాన మవలేప + మవినయంబు 

శే ప్రాక్తనాన్వయౌచారగ * ర్హణము శరణు, చొచ్చువారి( జేవీడుట + చుట్టిచెలచు; 
విసము (శ్రాగువారిని చంపి + విడుచు(గాని, కల్లువలె నివ్వలను నర 4 కంబునీదు 

ఉ॥ మిత్రమహో పకారము న న + మిత్రులుకూర్చు మహో పకారమున్ 

నేత్రముతోడ( జూచినది + నేర్చిన విద్యయు వృద్దవాక్యమున్ 
మాూరమ బా(త్రత నిచ్చునూర్షమును + దిన్నము వచ్చువిధంబు చక్క నీ 

మాత్ర మెల్ీంగెనేని జన + మాన్యత నొందుట యబ్బురంబొకో? 

మళ మదిరాపాయికి గీడెవచ్చునని న + మ్మంబల్కు సద్వాక్య మ 

య్యది నాచే ననుభు క్రమయ్యె నిక వా 4 దాడన్ ఫలంబుండునే? 

తుద కీయాపద దూరుతాశ్మజునిచే( * (దో వందడం దప్పి యీ 

(బతుకుం గంటిని గాక లక్ముణుని కో ౪ ప జ్వా౭లన్ ౪ మా(డనే? 

మ॥ సుర సేవింప(6/గ. గల్లు దోషములు నన్ + (సుక్కాంచె నిక్క_ంబుగా. 

సుర చే(దాకు టటుండ. జింతనమె తె, చ్చుం దబ్రాజణగొడంవి(కన్ 
యె 



కిష్క ౦ధాకొండము ‘yg 

సురంజి త్రంబున నెంతునేనియ * రఘు కో జీవ పాదాబ్దముల్ 

తొబిగం (దోచి 'నలంచు6ంగాక పయి నెం + దుంగాని చరందంబునన్ 

మ॥ ఆని సుగ్రీవుడు ' తెల్విదెచ్చుకొ ని తా + నత్యంత మోదంబుతో 

నినవంశీయుని స్వాగతంబుకయి యా 4 యి త్తంబుచేయించుచున్ 

దనళయా। మున్నుగ నేగువముంచు6 బొలుపొం + దం బంపి చుట్టాలతో 

వనితాజాతముతోడ వచ్చి భవన + ద్వారంబున న్నిల్వ(గ౯. ' 

కే॥ అయ్యెడ (శ్రీచంద + నాగురు మృగనాధి, కౌదులు వికచ ల + తాంతదామ 
ములును మంగళకుంభ + ములును దీప శేణు, లును ము త్రెముల సరు + లును ధ్వజములు 
పీతి కుచ్చులు, శంఖ + భేరీరవంబులు, వీథులయందెల్ల * వెలసినిండె 

శుద్ద స్ఫటిక “శిలా సుందర కుడ్య భా, గములను నవరత్న + ఖచితములగు 

“Su స్తంభములయందు లక్ష్మణ 4 స్వామి (ప్రతిఫ, లింప(జూచువారలకు భా 4 వింప శత స 

హస కార్ముక ధరులట + కలవి మీజీ, వచ్చి రను సందియము దో(ప + ద్రిజ్వలించె. 

ఉ॥ వాలిసుతుండు రా( గనిన 4 పార్గివపుత్రు(డు వానరేం|దు! డెం 

దేలలి నున్నవా(డనిన 4 నిద్దపరా క్రమ! తొల్లి బామునన్ 

జాలంగం బున్నెముల్ సలుపు + సౌరి భవచ్చు భదాగమంబుకై. 

.పోలంగ వేచుచుకా మొగిలు + * ముద్దిడు నా మొగసాల నుండెనాన్. 

ఉ॥ మేలి కడానిసొమ్ములను + మించుగ. దాల్చి రహించు వానర 

స్త్రీలు కలాపముల్ విరులు 4+ తీరుగ జల్లుచు వెల్లచా మరాల్ 

లీలగ వైవ(గా విధుని | లీల వెలింగెడి యెల్లి నీడ గీ 

శాలి భజింప .భానుసుతు( + డాదట లక్ష్ముణు( గాంచె నమతన్. 

క్॥ బింబాధరలు రఘు + వీరుని సేవింప, నర్హ్యాదులను గొని , యరుగుదేర 

భరీ పటహ యల్ల + రీ రావములు మేఘ, నిస్వనంబులలీల + నెరవుకొన(గ 

సంగీత వాద్యముల్ + సకలదిక్కులనిండ , వేలుపుల్లని చాల.* విభమిం ప 

యౌవతంబు నడుమ + నలరారు కపిరాజు, రిక్కలలో. జంద్రు + రీతి వెలుంగు 

శే॥ శ్రీయుతు(డు సుందరుండు సు 4 (గ్రీవు(ం డుదిత, భాను పగిది రాజిల్లుచు + భ క్రి వినయ 
| ళీ ag] , ఆ 

సం(భ్రమంబులు మునుకొని * సందడింప, నియతి రావావరజుని స 4 న్నిధిని విలిచె 

ఉ॥ వానరనాయకుం డెదుట + వై భవ లీలల నట్లు గన్పడన్ 

'మానితమూ ర్తి లత్మణుండు 4 “మానసమం దుదయించు కోపమున్ 

మానుగ ధర్మసూక్ష్మమును 4 మన్నన సేయు మహాత్ము(డౌట6 దా 
మావిచె ను త్రరత్షణమె; + మాన్యుల కిన్క నిమేషమేకదా? 
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శ॥ ఇరువురు తమ భుజముల నొ, కొారు నొక్కారు కౌగిలించి * కొవి. గాటముగా( 

దరుణులు కపులును తమతో, .నరుదేర(గ బసి(డిమేడ + కరిగిరి బ్రాంతిన్. 

చ॥ ప్రవగకులాధిపుం డచట * వై చిన సింగప గద్దె( జూపిమా 

నవవర। కూ రుచుండు మన "నవ్వుచు నాత(డు 'నాదువేల్పు రా 

ఘవు(డు వనంబునందు కడు + కర్కశ భూమి వసించుచుండ నే. 

పవిడి( బసిండి గర్రెపయి + భొసిలువా డను నీవ తెబ్బమాః ' 

ఉ॥ కై కవరంబునన్ మణీ వి కొసి కిరీటము వీడి కానలన్ 

నాకనుదోయి మా(డ(గ దృ * ణఅ(పసరందబగు సెజ్జ రాఘవుం 

డాకరణిన్ దపింప నక + టాః' విరులొల్కిన పైండి గద్గెవె 

' నేకరణిన్ వసింతు నది + యించునె నామదికిన్ సుహృ త్రమాః 

శేశ ఆనుచు సౌమిత్రి వచియింప , నర్క_సుతుండు, కనుల జలజలమనియ శ్రు + కణములురల 

నేమియును పల్క-లే,డయ్యె + రామవిభుని, తమ్ము(డును కదలక యై + ధరణినిలిచె. 

శే॥ బాయరును వృదులును స్త్రీలు + బావురుమని, కొంద జేడ్చిర కొందు + కుందినారు చ లాం. 
కొందజేమియు( బలుకక + [క్రుంగిలోన, నొగిలి సోలి మహర్షుల + పగిదినుండ్రి. 

ఉ॥। అంతట వానరేం ద్రుడు మ + హాత్ముని లక్మణు(గాంచి తండ్రి! యో 

చింత నడంచి స్నానవిధి + చేసి రసోచితమైన యోరె మొ 
కింత భుజింప మేము కృత... కృత్యుల మౌదుము మా గృహంబు 

మాంత పవిత్రతం జెనయు 4 నన్న నరేంద్రుని తమ్ము డిట్లనున్. 

_ ఉ॥ నిందయు దుఃఖమున్ గడుపు 4 నిండుగ నుండ. గృశించి జీవముల్ 

కంద(గనున్న మాకు నెది + గారము నింపును గూర్చు? నాంకటన్ 

గుందినయేని దుఃఖములు + గూరినవేళ సుధాకసంబయే 

నొంద(గ నింపితంబగునె? + యోచన సేయుము వానరేశ్వరా! 

ఉ॥ తామరసాయతాశు సహ + ధర్మిణి యెచ్చటనుండె( జూపినన్ 

(బామిన యారటంబనెడి + పావకు నాటీపి మమ్ము స్వర్నదిన్ 

ట్రేమను ముంచినా(డవును , వీడక దుగ్గపయోధి* బుట్టు దే 
వామృత మిచ్చినాండవును + [ప్రాణము “రిచ్చిన వా(డవుం జుమీ! 

4॥ ఆకులు దుంపలున్ ఫలము + లాయన మెక్కి. మిగుల్చు వానినే 

కై కొనువాండ వేతొకటి + గ్రాహ్యాముకా దటుమీటి కోరుచో 
(శ్రీకరమూర్తి కర్పణము + సేయమి శ్వానము, ముట్లు నెంగిలే 
గాకగు నిశ్చయంబుగను + నమ్ముము ముట్టను వానరేశ్వరా! 



కిష్క ౦ధాకాండ ము 4 

చ॥ మతీయొకమాట యేను క్షణ + మాత్రములో( జని కాయలాకులన్ 

ద్వరపడి తెచ్చి యిచ్చిన భ , వత్సుహృదుండు భుజించు. గావునన్ 

నెబవడి నేగంగావలయు , నీకును నిల్పుట- పాడిగాదు' నె 
య్యరి గొదందీర్ప నీకును స 4 మర్తమె కాదొకొ? వానరేశ్వరా! 

చ॥। అన విని భానుసూతి జన 4 కాత్మజనాధు( దలంచి లక్ష్ముణుం 

గని మనువం శవర్ణను(డు కష్టము లొంద(గ సంతసంబుతో 

మనుట యనం దివంగులకు * మాత్రమె చెల్లునెయంచు నిశ్వసిం 

చెను వడిలేచె భోగముల 4 జీ(దట నొందెను రాల్చ్నె నథ్రువుల్. 

శే॥ ఆలంతవొం౧ ' మదితోడ నర్క-సుతు(డు, సీరజాతునికడకు( బో + నిశ్చయించి 

విత్యసుఖము6 స బి: రిత్యజించి, నెనరు వహాయించి మణీ యాంజ * నేయు(గాంచి. 

తేజ నిఖిల శాస్తారర్లకోవిద! నీవు దూత, లేగుదెంచెడు నందా(క + నిందెయుండి 

రాణువల( గూర్చుకొని రమ్ము * రాముకడకు, ననుచు లక్ష్మణుతో వడి 4+ నరుగుదే? 

ఉ॥ నిండుమనంబుతో నట వ + నేచరనాథు(డు నిష్కలంకు కై 

దండ ఘటించి యంగదు(డు + దాపునరా( దనమూంక ముందు చ 

న్చుండ (గ గామినీజనుల 4 యుల్లములెల్లను వెంబడింప( గో 

దండము కేల(దాల్చిన యు .4 దారుని సన్నిధి జేర(గా. జనెన్, 

ఉ॥ తొమ్మిదివేలకోట్ల కపి , తోయము వెన్కయు ముందు (కేవ లం 

దమ్ముగ( జుట్లిరా హితులు 4 దగ్గణి బంధులు డాసిరా(గ ర 

త్నమ్ముల సొమ్ము లెండలను + తన్చగు వెన్నెలలఖా దటిత్తులన్ 

జిమ్ముచునుండ భాను(జుడు 4 చేరంగ౧బో వుచునుండె రాఘవన్. 

ఆ ధ్వజము లతిశయించె 4 వాద్యధ్వనులు చెల, రేగ జిందములును * _మో(గె నగల 

జిగులు మెటు(గు గముల + పగిదిని నెగడారె. ర్రూళియెగసి మిన్ను + తొడరికప్పె. 

"శ్రే బంగరును వెండిము త్రెముల్ + సృటికములును, మణులువలువలుకూర్చియ + మర్చ(బడిన 
పల్లకులు దట్టమై కాన + వచ్చె వెల్ల, గొడుగులు మనో హరంబుగ( + గూడివచ్చె. 

'శేళ లక్ష్మణుని మృదుపదము లి + లాతలమున, నానుచుండుటచేనర్క + సూను(డంద 

మైన వీరఘంటలు (మోంగ +, నతనివెంట, భూరథమున శిబిక వెంట( టోవుచుండె. 

ఊ॥ వీరగుణో త్తరుండు రణ 4+ భీకరు( డార్యు(డు లక్మణుండు పం 

కేరుహమి(త్ర సూను(డును + శ్రేవీల వచ్చెడు మూక వెన్క_కుం 

మాజ (గ రామదర్శన కు + తూహల మయ్యది ముందువోవ (గా 

శ్రీరఘువీరసింహు (డు వ , సించు గిరీంద్రము.. జేరి రయెడ ౯, 



408 కంబరామాయ.ణము. 

&॥ ఆందబచేత ( గోర(టెడు + నట్టి మహోత్కట ఖోగభాగ్య రా. 

జ్యేందిర మీ(ది భ్రాంతి. ద్యజి , యించి రమేశు పదద్వయంబు ని. 

స్పంద మనంబుతో( గొలువ + వచ్చిన భక్తుడు భానుసూతి ము 
న్నాంద భజింపవచ్చు సన , యుజా భరతుం దలపించె న త్తలీన్. 

ఉ॥ ఎప్పుడు. దోడునీడవలె 4 నిమ్ముగనుండెడు లక్ష్మణుండు త 

న్నప్పుడు పాసిపోవ విల 9 యాంతమునన్ భువనంబు లాబి(గా( 

స్పక యొంటినిల్చు పర 4 తత్త్వము కైవడి నున్న రాఘవుకా 

జప్పున( గాంచి నేల(బడి + సా(గిలి మొక్కెను భక్తి పెంపునన్. 

శా॥ నుగగ్రీవుండు నమస్కరింప( గని ర + క్లోవైరి (పేమంబుచే' 
వ్య[గ్రుండై.. యురమందు లక్ష్మియును నొ + వ్వన్ దీర బాహోర్షళిన్ 

J డడ ' లు. M౧ 

(బ్రగ్రీవంబున కర్యమాత్మజుని_ శీ + ర్షంబాన గాఢానురా 

గ గై ౦వేయక మో యనంగ నలమెన్ + గారుణ్య భావంబునన్. 

శా॥ కూర్చుండన్ సెలవిచ్చి (పేమమున( గా + కుత్తుండు (బహ్మాండమం 

దర్చారూపుడు కాంచి సీప్రభుత సొం + పారంగ నిర్విఘ్న "మె 

'పేర్చుంగాదె? జనంబులెల్లరును ని? ర్భీతిన్ సుఖంబుండిరే? 

చర్చింపన్ జలదంబు(టో లె. గపిరా + జ్యం బెల్ల రక్షించెదే? 

మ॥ అని సంప్రశ్నము సేయు రామునకు( గీ + శాధ్యతు( డోదేవ। నీ | 

యనుకంపార్షం కటాక్ష 'దృష్టిగల "మా + క1దంబె సౌఖభ్యాలికిన్ ? 

ఘన తామిస్ర చయంబు లెన్నియయినన్ 4 గంజాప్పు సాన్నిధ్యమం 

దున నిల్వంగల వే? భవాద్ది తరణ + [దోణీ దయాంభోనిదీ; 

శే॥ నీయకారణ సత్క్టాపా + నియత సంప, దంధతను మీజీతిని భవ + దాజ్జనేను 

నె జమైన కొపేయంబు 4 నన్ మహాత్మ 31+ బుద్దివచ్చె మన్నింపవే 6 పూతచరిత। 

మ॥ కకుబంత౦బుల దా(క నీజగములన్ + గాలించి యెందున్న శా 

నకి నేపారగం దెచ్చియిచ్చు బలస 4+ న్నాహంబు నే గల్లియున్ 

. వికలాత్మన్ మతి నీవు దుఃఖపడ(గా 4 విసారభోగమ్ములం 

దకటా। మగ్నుండనై. పరాకునను కా + లాతీతముం జేసితిన్. 

తే॥ నా స్వభావంబు నాసీతి + నాతలంపు, లిట్లివయ్యె సిగయ్యెడి + నెదుటనిలువ. 
కు a ” + 

నింక నను గూర్చి. పలుమాట 4 లేల రామ, భద్ర। రణవీర। విలసత్క్బ థీ పాసముద్రః 

మ॥ కమలావతు(డు రాఘవుండను( దివం గ గ్రామణీ। వర్షకా 

లము వేచన్నను వత్సలత్వమున ? నా + లాపించు నీవాక్యముల్ 



కిష్క ౦ధాకాండము, 

(ప్రమడారత్నము “రోయుకార్యమును సం + భావించుటంజేసీ య 

ల్పముల్లై. తో(పవు న్యూనతండెలున నేఃలా (పేమ నిండార(గన్. 

మ! భరతుం బోలిన భర్త యుక్తు(డవు త 4 వ్వంబోకు మీ చన్నయ 

న్నెరసుల్ మూ(డవకన్ను డోంచిన మృడా + నీభర్త సర్వజ్ఞుండ 

పర మోదారుండు మారుతాత్మజు (డు + నీ పజ్జం (బకాశింపండ 

చ్చెరువయ్యెం గత మేమి యున్న, ద్దివగ 4 ఢ్రేముండు తా నిట్లనున్ . 

ఉ॥ దూతలు కో(తి మూ(కలను, తోడ్కొని రా.జనియున్నవారు వా 

రీతలిదా6క రారు గడు + వింకఘ జేపటిదా(క నుండె ని 

ర్రీతిని వచ్చిచేరిన వ, నేచరవర్షము దోడికే మరు 

త్సూతిని నిల్పివచ్చితిని , తొందరవచ్చును నేంట రేపటన్. 

'శే॥ వెంటవచ్చెను తొమ్మిది + వేల కోట్లు, రావలయు సెన్యములును ని + రయము చెడక 
య ణా 

రాగలవు రేపెవచ్చు తః ర్వాత మిగత, కార్యమును నిశ్చాయింత మ 4 క్కఅజగననుడుం 

చ॥ తలంచిన కార్యమున్ బిలయు * తంబుగ( జక్క. యొనర్చు టన్నచో, 

జలుకన గాక దొడ్డగునె + సూర్యకుమారక నీకు? శ్లాఘ్యమీ 

యలఘు వినీత భావమది (+ యందటి కబ్బునె? నేండుపోయి రే 

"'పెలమీని రమ్మటంచు సెల 4 విచ్చి పియంబున(బంపె భానుజున్. 

ఉ॥ వాలితనూజు6 గాంచిప్రియ 4+ వాక్యములాడి కుమార నే.డు నీ 

(పోలికి నేగి తండిరికి( + బూర్తిగ( దోడ్పుడుమంచు. బంపి (థ్రీ 

లోలు(డు తమ్ముతోడ. దన + లోపలి జానకి తోడ( దన్ని శా 
కాలము ద్రోచివై చె గడ: కన్: భువి నిల్చిన( గాల మా(గునే? 

ఉ॥ రాతిరి కీ రికాముండగు + రాముడు తమ్మునిగాంచి నాయనా! 

కో(తులతేని నెట్లుగను6 * గొంటివి! తత్త్సలి నేమికూరె? నా 

కాళ తరీతి( దెల్పుమన 4 నాతడు దెల్చుచునుండె నన్నయున్ 

(బీతిని విన్చునుండె( జనె 4 'రేయియు' (బొద్దును వచ్చె. (గమ్మటన్ . 

9. కృపిసేనా సందర్శన పటలము. (40) 

ఉ॥ సూర్యుండు పూర్వది"కటివి * కోభిలు మున్నుగ లేచి సూర్యవం 
- 'శార్యుడు నిత్యకృత్యముల + నాదరమొప్పఃగ, దీర్చె; ధాత్రి యో 

ధుర్యత నోర్వదన్ దిగులు * దో (ప(గ వానర సేన నై జమౌ 
చర్యలు సేయుచున్ జనక + జాపతి( జేరంగవచ్చె న. తణికా, 

చేశ కళసహగస్ర నాగబలుల్లు 4 సై న్యపతులు, వేవురొగి వెంటరా(బది + వేలకోట్లు 
చిందముంటోలు నచ్చంపు + చందమొస్సు, సేనతో శతబలి వచ్చి + చేరెనటకు. 



47) కందరామాయణము. 

శ్రే॥ మధువు నెక్కువ (గ్రోలియు + మత్తుగొనక, మేరువును గూడ( బెకలింప + మీజుమేటి 

శిక్షణులు వానరులు పది + -లక్షకోట్లు, వెంబడింప సుషేణుండు 4 వేగవచ్చె. 

శే॥ సరసవాక్య రుమాదేవి + జనకు(డైనె తారుండు పయోధి క్షణములో + దమ్ము సేయ. 

జాలు నెలువది యెనిమిది + వేలకోట్ల, కపిచయంబుతో రవిసూతి + కడకువచ్చె. 

తే॥ దివిని భువిని శాశ్వతకీ ర్తి + నివుడంజేయు, హనుమతండ్రి కేసరియను 4 నగచరుండు 

కో(తు లే(బది లక్షల + కొటు గొలువ, వెలసి దినరాజసూనుని + గొలువవచ్చె 

శే॥ అలుక గొలుప భాస్కరునేని * నలంచివై చు, కోధమునవసుంధరనేని + (గ్రొచ్చిత్రోచు 

కొండముచ్చులు నలువేల + కోట్లు బలయ, నక్షయబలుండు వచ్చె గ + వాతు,డటకు 

ఊ॥ ఆది వరాహమూర్తి బల + మండిన వారలు రోమరాజి శై 

లాదుల(గట్టి యీడ్య(గల + యట్టి యెలుంగులు రెండువేల కో 

ట్రాదట( గొల్వ వానర వ, రాధిపు జేర.గ వచ్చె జాంబవ 

త్పోదరు.( డాజిభీకరుండు 4 ధూ(ము(డు మిక్కిలి కౌతుకంబునకా. 

శే॥ పిడుగు హాలాహలము( డోలు + భీకరుండు, పనసు(డనువా(డునడగొండ * యన (గవచే 

వినుత బలయుతుల్ పండ్రెండు + వేలకోట్లు, కీశవరు లోలి( గొల్వసు 4 (గ్రీవుకడకు. ట్లు | 

తే॥ అగ్నికొడుకు నీలుండను * నగచరుండు, కంధి కంధర సన్నిభ * కంఠ రవు(డు 

యమసమాను లే, బదికోట్ల + యగచరాలి(. దోడుకొనివచ్చె రవిసుతు + తోయమలర 

తే॥ గురుభుజుండు విశాల వ + త్తుండునై న, దధిముఖు(డు స్పిరకార్యు లు + దగ్రమూర్తు 

లుగ్రులై న ('ముప్పదికోట్ర 4 యువక వనచ, రావళులతోడ వచ్చిసు * గీవు, గరలిసె, 

తే॥ తాము వసియింప వేతొక + ధాత్రియున్న(, జాలదననొప్పు ముప్పది 4 వేలకోట్లు 

సింహభీకరులగు కపి + సేనతోడ, వచ్చి దిగియెను విఖ్యాత + దిలు(డు గజి. డు 

శే॥ అంబుధి తరంగముల(టో లె + నంటియంటి, వచ్చు, వేయు నే(బదికోట , భల్తు కేంద్ర 

వితతితో (బ్రహ్మపుత్తు9 డు + వీరవ్యదు, జాంబవంతు( డేతెంచె ను * త్సాహనుడర. 
ఆం ధ 

శే॥ అజుని యాజ్ఞచే దనుజాల + యాయువడ ప, వచ్చెననః బదిలక్షల * పంకురి పస 

దైన సేనలతో సాటి + లేని కడిమి, నొప్పు దుర్ముఖ ప్రవఃగ వ + ర్యుండు వచ్చె 

శే॥ అశ్వినీ దేవతల యంశ + మందు పుటు, విక్రమోస్నతుల్ మెందుండు + డ్వివిదు డనెడి ట్ మై 
స్రవగు లొక లక్ష కోటి బ + లంబు తోడ, ధూళి మిన్ను గప్పు(గ వచ్చి + డూ.క్నారు 

_తే॥ మల్ల యద్దకోవిదు.డు స + న్మహితగుణు(డు, విజయశీలి కోటికి గోటి + చెంయుదళమ 
వెంటరా గోముఖుండను + వీరవరు(డు, భుజయుగము పొంగ రవిపుత్తు) + పొంత(జేరె 

లే॥ గారియన గాలిపట మన + (గాలి యలల, తోడి కడలినా 4 నుప్పొంగి +, తొవ్సూదియగు 

కో, రాణువతో వచ్చె. + గుముదు( డటకు, విజయమే రూసమందిన + విధము, దో6ప 



కి .ష్కిా ౦ధాకొండ ము 

ఈే॥ ప్రళయకాలమందేని న + .శ్వరములేని, (ప్రోడ. పద్మముఖు౦ డేడు  నేడువేల. 

కోట్రసంఖ్య. యొప్ప్బారెడు *' కో(తిమూ(క , 'తోడవచ్చె భూతలమెల్ల + ధూ గ్రమ్మ. 

'శీ। విలయమున' జగములు చెడ + వీ(శచెడని, కులమహీ ధ్రములన లావు + కొమరువెరవు 

_ గలుగు తొంబడికోట్ల సం + ఖ్యకుమతించు దళముతో బుషభు(డు రవి + తనయు(శజేరె 

శే॥ కడలికంటె వి స్తరమైన + కట్టికో తి, మూ(కలను లెక్కకందని + మొ త్రములను 
పలిచికొనీ దీర్ల పాదుండు 4 వినీత శరభు, లొక్కరొక్కరుగా వచ్చి, రుల్లసిల్లి. 

తే॥ రవికిగూడ లీతిలని + సవనసుతు(డు, దెసలుచిన్నవియన నొప్పి * ముసురు కవిసి 
యున్న యెద దువేల కో, _ట్హొాలయు బిలము, లొప్పనడతెంచె ధాత్రియు 4 నొడగిల(గ. 

తే॥ వేలుప్పలకును లెక్కింప + వీలుకామి, యముడు కాంచి దిగ్భగిమమొంద + నరిదియెన 

లకీకోట్ల యెన్నికగల * పకత్షబలము, లొలయ విశ్వక ర్మసుతు (డు + నలు(డు వచ్చె 

'తే॥ రాము నమ్ములపొదలోని + (ప్రదర సంఖ్య, తోడ బోల్పంగ(దగినది * తొడరి తెచ్చు 

శంఖ కుంభుల విసార + సె సై న్యచయము, లోతులకు లెక్క-వెట్టంగ + లోనుగాదు 

షః ఇట్ల కూడిన వాన + రేశ్వరసై న్యంబు, మును[గంగ జాలదు 4 వనధిజలము 

తొక్కిన దిక్కు మే + రువును ధరాస్టలి, యొడ్డగెడవుగా(గ * నోరగిల్లు 

జరియింప. దొడ (గిన * జగమందు నువుగింజ, నిడుటకేని యెడమ్ము + 'నెనయకుండు. 

గినిసిన రవియును + కీలియు( గాలి బొ, గ్గగుమరు భుజియింప + నండచయము 

తే॥ పిడికెందేసియేనియు నా(టి * యిడ(గరాదు, వెరసి లెక్కింప డెబ్బది . వేల (బ్రహ్మ 
లంగవించియు వ్యర్థ ప్ర + యత్నమగును,. కెరలిచూచి చిచ్చజకంటి + గెలువ జాలు. 

డే॥ విటువందలంచిన మేరువు + విలువ(గలదు, పొడువ (దలచిన మింటిని * పొడువ (గలదు 

వట(దల౧చిన యమునె న6* బట్ట(గలదు, త్రావ(దల (చిన జలధుల( 4 (ద్రావ+గలదు. 
(on) యె 

తే॥ కడలదా(టి యవ్వల దూ(క( + గడ+గువారు, విభునిపనికి( బ్రాణజములేని + విడుచువార 
ఛ్రికువ దేడుకోటుల పది + కాధిపతులు, ప్ప సేనతో సు[గీవు( + గూడినారు 

శే॥ వనిదికం-బె విస్తృతిని మిం + చిన దళమ్ము, లెలమి నలమ(గ దళపతు 4 లెల్ల వచ్చి 

స _ప్రహరిద శ్వసుతుపాద 4 + జలజములకు, సరగ నెజు!గి (కొవ్విరులను (0 చల్లినారు. 

“నేః ఇట్లు వచ్చి సేనలు నిండ. నినసుతుండు, దాశరధికడ కరుదెంచి + త్వరిత గతిని 

అఘవిదార! తలంచుచు + న్నంతలోన, దడము లేతెంచె( జి తృగిం + పుడి యటన్న. 

ఊ॥ మోహనమూ ర్తి రి కాంచి పరి *' మాద భరంబున మో మెలర్చ వె 

దేహిని యప్పుడే కనిన + తీరున నంగద వీడి సైన్య సం 

దోహమునెల్ల (6 గాంచెడు కు + తూహలమంది నగేంద్ర శీర్ష మా 

రోహజ సేసె: భానుజుండు + కోయతులమూ(కను చేరి యవ్వంన్, 



కంబరామాయణము 

శే॥ పదియునె దు యోజనముల 4 సరపుగలిగి, యిచటినుండి దక్షిణమున 4+ కేగుండనుచు 
ష్ 

నాజ్జయిడి సె సై న్యములకు( నై 4 న్యాధిపతుల(. బీలుచుకొని వచ్చె శ్రీరామ + విభునికడకూ 

శేష వచ్చి సేనల( జూపుచు( 6 దార్తివేంద్రు, కడన యుండ బాలకడలి + కడలతోడ. 

'దెరలి ప్రవహించుచందాన* దివిరి చీన, బహుళ కోలాహలంబుతో 4 బయలు వెడలె. 

ఆ॥ ఆష్టదిశలు భూమి +, యనిమిషలోకంబు, వనధిచయము మబు (గు 4 పడంగ సైన్య 

ఘట్టనలను దుమ్ము + కడురే(గ (బ్రహ్మాండ, ఘటమువెలసె మట్టి + కడవయన (గ, 
' రు 

చః మొనలకు గొప్ప వారినిధి( బో ల్రమ యన్న * సముద్ర వి స్హృతిం 

గనిన జనంబులుం గలరు 4 గావున, దోలిక కేదియుండు? నా 

యినకులు లట్లులే దినము + లిర్వది చూచియు( జక్రమధ్యమున్ 
గనరన( బూ ర్రిగాం దెలియ( + గాంచుసమర్హులు గల్లనేర్తురే? 

చ॥ జయమున ( (బౌడిమంబున((బ ‘ శ స్తబిలంబున సాటిలేని శ్రీ) 

దయితు(డు కన్నులన్ మదిని +, తర్కవిధంబున నింగితజ్ఞత ౯ 

బయిపయి( గాంచి కాంచి మటీ + పటుగ నూహ మొనర్చి సైన్యసం 

చయముల( గూర్చి పేమ నను 4 జన్మునిగాంచి వచించె నివ్విధిన్ . 

మః మనబుద్దింగొని చూచినారము చమూ + మధ్యంబు నీకై వడిం 

జన సంపూ రిగ( గాంచు నోపికయు నెం + చ౯ లేద యంభోనిధికా 

గనినట్లందు'రెకాని యెవ్వరు తదా + కారంబు పూర్ణంబుగా 

గనినారో యని.సంశయంబు గలుగున్ + గాకుత్తు చూడామణీ। 

మ॥ ప్రమితిన్ సర్వజగన్నియామకుని స 4 ర్వ్వవ్యా ప్ప దేహంబు. ఐం 

చ మహాభూతములన్ దిశాంతముల, సూ 4 కజానమున్ బల్కు_లజా, 

భ్రమలంగొల్బు మత ప్రవ క్ర కల యవి, ప్రాయంబులన్, గీశసై 

న్యములన్ , సాంతముగా( గనుంగొనిన పు, ణ్యాశ్కుల్ కనన వత్తురే? 

శా॥ ఈసె సై న్యంబుల నిందయుండి రహిమై * నీకీంప యత్నించుచో 

గాసింబొందుట కొలముం జనుటయుం * గాకొండు రు? 

యా సు గ్రీవునితోడ( గ్రచ్చఅ(గ గా? ర్యాలోచనల్ చే 

తా సౌగంధి కగంధి నారసెడు చే+ + తల్ చూడ మేలాంగదా! 

చ॥ అన విని లక్ష్మణుండను మ + హాశయ యీకపి సేన యెందు నే 

ఘనమగు కార్యమైన క్షణ + కాలములో నవలీల నేర్చుమై 
నొనరుప(జాలు; జానకి న + యోనిజ రోయుట దొద్దకార్య మే? 
పనిగొని ధర్మమే గెలిచె. + బాపములెల్ల నశించె రాఘవా! 



కి ష్కిా ౦ధాకాండము 

చ॥ నలినభవుండు గొప్పజత * నంబున. జేసిన సృష్టి యంధు జీ 

వుల గములన్నియున్ జలధి ళీ భూధర సన్నిభమై. చెలంగు సీ 

బలిముఖ సె సై న్యసంతతుల( 4 బిట్టుగ లెక్కి-డ ( బూని యుంచు నా 

సలుగలు గాంగ చోంచె ముని é సన్నుత నిర్మల సద్దుణాకరా: 

శాక ఆలస్యం బి(క నేల మెథిలిని యో + గ్యపాఢి రోయంగ గీ 

కాలిన ది కతి కంపే తగిన కా + ర్యంబంచు వా[కువ్వు* గా 

్రీలక్ష్మీ హృద యేశు, డా ప్రవరు సు + (గీవుం [బెబో ధించుచున్ 
గాలాతీత ములేని పద్దతిని స 4 ల్కాంబూనె మోదాత్యుండై. 

10. అన్వేషణ (పషణ పటలము. (14) 

మ॥ జనతా నైజ మహాభిమానము మన , సాపంబు నన్యోన్య భ 

ర్త వి ద్వేషము లేమిలేక విపులో శ త్పాహంబుతో నొప్పు నీ 

మన పై న్యంబుల లెక్క- వెట్ట దల(పన్ + మానం బొకండున్నె ధా 

తిని? మోదంబున( దెలుమా యనుడు సు; (గీవ ప్రభుం డిట్లనున్. 

పీ॥ ఎనిమి దకొహిణు + లేకంబు నాంబడు, నెనిమి దేకములై న 4 నేక కోటి 

కోటు లొకెన్మిది + గూడిశంఖంబగు, నవి యెనిమిడి కుము + దాఖ్య నొప్పు. 

గుముదంబు లెనిమిది + యమరం బబ్యందిగు(. బద్మంబు లెనిమిది + పరంగు నాడి 
నాడు లెన్మిది చేరి + నన్ సము ద్రందిగు, సం|ద్రంబు లెనిమిదై + చనును వెల్వ 

న, యిందు 'సేనాను లబువది * యేడుకోట్లు సేన, తే అట్టి 'వెల్వలు డెబ్బది * యమరు 

వీరలకు నెల మొనగాడు 4 కూర కాలు, నైన నల(ప(జాలిన నీలు. + డనెడివా(డు. 

తే॥ అనిన రవిసుతు( బ్రేమమై( * గని నృపాలు(, డింక వ్యర్థ ప్రసంగంబు + లేల మనకు 

సక్రమముగా (గ గ రవ వ్య + సరణి చూడ, నగు(గదా యన్న స్నుగ్షీవు( + డనుము(గాంచి. 

ఆ॥ జనకునివలె జవము బలం, బును గలిగిన నీవ కార్య 4 మున మునుకొనకీ 

యనువున నితరుల బలమును, గను వేడుక నుంట తగునె + కరువలిపట్టీ: 

en ఈవ బయలుదేలి 4 యిలయెల్ల గాలించి, భోగ భూమి. వెదకి 4 భోగితోక 

మరసి తరణి కులజు + తరుణి యునికి( గాంచి, తెలివితోడ బలము. దెలుప దగవె? 

చ॥ దనుజుని పట్టనం బిటకు + దిక్షీణ దిక్కున నుండు గావునన్ 

ఘన జవ మొప్ప (గా నరిగి + కర్చురవర్యుల గెల్చి గ్రేయమున్ 

జనక కుమారికిన్ ధరణి + జాపతికిన్ మతి మాకు( గూర్చి కీ 

రిని వహీయింస(గా? దగిన + కేశువ నీక యెసంగు మారుతీ; 

= 9669177139200 ఒక వెలువ; 256812 299744000 డెబ్బది వెల్లువల సంఖ్య 



414 కందబఐబరామాయ ణము. 

ఆ॥ వాలిసుతు(డు జొంది 4 + నంతు(డు' “తక్కిన బలము రెండు వెల్లు | వలునుమీకు ( 

దోడుగాంగ వచ్చు. 4 దోయజాక్షీని రోసి, త్వరగ రండు క్షేమ + వా ర్రతోడ, 

శే॥ వరుణ దిశకు బుషభు( డేగి + యరయువాండు, వినతు( డిం ద్రుని దిక్కున + వెదకువా(డు 

ధనదు దెస శతబలి రోయ + మొనయువా(డు, రెండు రెండేసి వెల్వల + దండుతోడ. 

శే॥ శమమునకు నోర్చి పలు ప్రదే + శముల( జొచ్చి, రాముదేవి నన్వేషించి + రావలయును 

గడువు నెల గలు నంతలో( 4 గడ(కతోడ, వచ్చి తెలుపుండు మీర ల * వ్వా రలెల్ల, 
MN i అవ గ్ర 

తే॥ * దక్షీణంబున కేగ య + త్నంబు సేయు, వారి(గని వెండి మీరలు + భవ్యమైన 

పిష విశ్వరూపంబన 0 వెలయుచున్న, వింజమును దొ ల( గాంచు:డీ 4 వేడ్కతోడ 
ea 

లి 

చే! వింధ్యగిరియందు దేవిని + వెదకిచూచి, యవల వేల్పు డిగ్ణియ యన 4+ నలరి షట్ప 

దముల రుంకృతిచే[॥వ + ణముల కింపు, గూర్చు నర్మద జేరు(డు * కూర్మిమీరు, 

శే॥ ఆమరకాంతలు డోలిక + లందు తూ౪గి, సేయు గానామృతము (గోలి 4 చేష్టలుడిగి 

యలరి తూలి నిద్రించెడి + యశునపక్షి, కూటముల కిరవగు హేమ + కూటము గని 

కేశ అచట. గలుగు పూ(బొదరిండ్ల + నరసి కడచి, యుత్రర పినాకినీ నది + ను తరించి 

సుందరంబులై యలరారు + చోటులెల్ల, 'నెమకి యవ్వల( జను(డు ని 4 క్రిద్రులగుచు 

కే॥ తావి యగురు వృక్షములు చం + దన_వనంబు, లేపు మీజి భాసిలు విద + ర్భాపురంబు 

నరసి నానాపురంబుల + నధిగమించి, దండకాటవి( జేరు.డు 4 త్వరికగతిని. 

తే॥ పిదప( గమలాకరములచే , పృక్షసాం(ద, మగు తలంబుఐచే రమ్య 4 మై యగ న్య 

మౌని వసియించు పుణ్యా(గ్ర * మంబు గను(డు, పావనస్టలుల్ దర్శింప( + బాప మీ(గు 

'తే॥ మ పనసవజాల సంభృత మైన + వన ముదారు, సంపదంటో లె స్తిర వికొ + నంబు నొందు? 

దూవుంలోండ్ల తీయని మోవి: + బోలు ఫలము, లెల్ల బుతువులలో ఫలి + యించుచుండ 

తే॥ అచటివారలు కనుజెస్ప + లాక్చకుండ్రు, గాఢనిద్ర సేయరు మోద + కర సుఖంబు 
లచట సుస్టిళమై యుండు + నర్కు.(డేని, చొర(గలే(డు తగ్గనివగు + యరములుండు. 

తే॥ దాని దా(ట నిశాకరు * దాకి యొరయు, నదియు భానుండు విశ్రాంతి + ననుభవించు 

పట్టునా( దోంచునదియు నా, పాండుశై ల, మొండు కన్పట్లు నచటికి( + బొండుమీరు, 

సీ1 సతతంబు జీవన + సందాత్రియె ప్రవ, హించుచుండుటచే ర + హించునదియు( 

గనక రేణువుల ము + కాఫలంబుల రత్న, సంచయముల దొర + లించుకొనుచు 

గొల్లల కవ్వముల్ 4 కొలలాడుచు ఘన, (ద్రుమ నిక రంబుల( + (దో చికొనుచు 

జీవజాలముల నీ + డ్చికొనుచు ముని(గిన, వారి పాపము నోట , _వెచుకొనుచు 

* ఇట నుండి గల పద్యములలోని వింధ్య నర్మద దండ! అగస్యా(శ్రమము గోదావరి యగన 

కిష్కింధకు తరముననుండునని, వింధ్యమును మధ్యప్రదేశము గా నుంచుకొని నాలు గుదిక్కు_లకుకపులన 
సం'పెనని వ్యాఖ్యకారులు వ్రాసియున్నారు, అటు చూచినను తక, నవియు సల(క్రమ విరుదములె యున్నవి 

౧ థి “ఊఉ 



కిష్కి ౦థాకొండమ్యు 4 

శే! వచ్చు పావన నది యొండు 4 వజలుచుండు, ధర్మమార్గంబుకరణీ సొ; దార్యమట్లు 

పర(గు గోదావరిం దాట + శరవణాఖ్య, నమరు నదియుండు షణుఖు( 4 డందు విలుతు 

పీ! ఆవల( బోవ భి, ల్లాంగనల్ మంచెల, పైనుండ్ పక్షులం + బాజ6ందోల 

సుడియంగ నొడిసెల * సూర్యకాంతంబుల్న జుట్టి వైవంగ నెండ + మిట్టికాచు 
కొల్తచేల్లలకొండ * కోనల. గాంతురు, కడచ్చి చన(గ( జంద్ర + కొంతగిరియు( 

గనవచ్చు నదియను + కడచన( బెక్కువి, శాల ప్రదేశముల్ + సౌరుమీజు 

శే॥ నవల నాది శేమండు ఇ + గాధిపతికి, నలికి డాగిన కొంకణ + మను విలాతి( 

బొందవచ్చు నవ్వలను కు + శిందపురము, చేర(గలరు మీరలు దాని + మీజీ చను,డు. 

సీ॥ హరు(డు ఘనుండని + హరియె ఘనుండని, వాదించు మూఢడ్లులు + పడయలేని 
సద్గతి కైవడి( + జనరానిదియు సుర, నది పరిసరమున. 4 బొదలునదియు 

న(భంక షందయి + ళుభ్రాంకుండు గ్రాంకు, డను దీపకళికల( + దనరు నదియు 

దైిణతుల కభిమతా 4 రము లొసంగునదియు, నగు నరుంధతి గిరి + మొగిసి గను(డు 

శే॥ కాంచి (మొక్కు. (డుదానిని *, గాంచి నదులు, గిరులు కొన్నిదాటిన ఖగ 4 వరుడు సుధను 

సర్పముల కిచ్చి తల్లిదా + స్యంబు దీర్చు, తలము మరకతగిరి దాని. + గలయ6గను.డు 

సీ॥ ఉత్తర భాషయౌ 4+ నురు సంస్కృతమునకు, దక్షిణ భాషయౌ + ద్రావిడమున 

కెల్లగా( గలదియు + నెల్ల వేదాంతముల్, వివరించు త _త్త్వంబు 4 'వెలయునదెయ్ముు 

మేటి ధర్మములకు + మేరయౌ నదియు న, సామాన్యమగుట య + శశళ్ళరీర 

మట్టు (ప్రకాశించు * నది మహర్షులకు మ, హత్త్వములకు న్ఫా సాన 4 మైన నగము 

'తే॥ వేంకటాచల మనుపేర + వెలయుచుండు, దొందముల( (డ్రోచి సమ సుఖ + దుఃఖులైై న 

తత్త్వవేత్తలు జ్ఞానాగ్ని + దగ్గకర్ము, లైన తపసు లా శ్రైలంబు + నందుగలరు. 
ఎని న = | య 0 

సీ॥ సర్వపాపఘ్నముల్ + స్నాన తీర్చంబులు, మౌని ప్రశాంతాశ 4 మస్టలములు 

రత్న పుంజములతో + రాజిల్లు చజియలు, వేల్పుబోటుల గాగ + విధము వినుచు 

సారంగ పోతముల్ 4 శార్రూల శాబముల్. ద్వేషంబు మాని ని * [దించు చోట్లు 

కాంచువారలకు నా( + కలియు. గన్నింపదు, విసుగు పుటదు మోద + మెస(గుచుండు 

జే॥ గిరిని దర్శింప గల్యష + గిరు లడంగు, డాసినన్ ము క్తి తప్పక + డక్ఫ్కు_చుంట 

మనకు( గార్య భంగంబగు( +, గనుక నచట, దూరముననుండి ప్రణుతించి + తొలయగు(డీరు 

సీ॥ విమల ప్రభావ ని + వేశ మయ్యదిగాన, రావణుం డచటికి + రాముదేవి, 
గోనిపోవ (6 డవలికి౦ + జని తొండమండల, మున(గాంచి విఖ్యాతి * నెనసి 

. శీతలవారిచే( + జెన్నారి సజ్జన. చి త్తంబువోలెను ‘ దాత మగుచు( 

(బ్రవహించు కావేరి + వజలు చోళుల దేశ, ముని దా,టి యవ్యల + మునుల వసతు 

ఆబ స్వచ్చ 
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'శే॥ లగు ప్రదేశంబులం గాంచు + డలంత లేక, 'యలసు లెన్నండు సఫలత 4 నంవలేరు 

కడచి ద్రవిడభాషను “పీరు , గాంచినట్టి, పారిడ్య దే శంబునకు( బొండు 4 ప్రవగులార। 

మ॥ మలయాద్ర్రిం గల యా యగ స్త్యముని De ర్మాణించు భాషాస్ఫుర 

త్కలనా ద్రావిడ సంఘముం గనిన( ద 4 ద్భాషా సుధా మాధురీ 

కొల నాదం బది క్రమ్మజిలుటకు నా + కం గూర్చు(గాంబట్టి మీ 
య చెం 

రల శై లంబున కరి (మొక్కి చను(డీ * యంభథోనిధిం దాంట(గన్ . 

వీ॥ దారిలో (బ్రకృతి సౌం 48 దర్య పూర్ణంబగు, దరులతో విలసిల్లు 4 తా మ్రవర్తి 

ద్విరద 'పోతంబులు 4 విచ్చలవిడి ( జరి, యించు సానువుల మ $ హీంద్రనేగము 

కలవు వానిని గాంచి * కడచి యవ్వల. జూచి, నెలతోన మరలి రా + వలయు ననుచు 

సు(గీవు( డొజ్జ యి + చ్చుట గాంచి రాఘవ, ప్రవరుండు, కపివీరు( * బవనసూను 

శే॥ నక్షయ కటాక్ష వీక్షణ + మాన్ని యరసి, యతనిచే( గార్యసిది యౌ 4 నని (గ్రహించి 
యేకతమునకు( గొనిపోయి + యెలమితోడ(, గొని యంగమచ్చముల వా + క్రువ్వ(దొడ(గె 

సీతా సౌందర్య వర్ణనము. 

శా &రాంభోనిధి( బుట్టు విద్రుమ లతా 4 చ్చేదంబులం దెచ్చి 'సొం 

ఫారన్ లత్తుక పూసి చంద్ర దశకం + చాపైన( బొందింప నే 

తీరౌ నవ్విధి గాలి (వేళ్ళమరు ధా + త్రీపు త్రి9కిం గావునన్ 

సీ రేశాదులు సాటిగావు వినుమా + నిక్కంబుగా మారుతీ! 

మ॥ మెటు(గుంబో (డుల నింపు సొంపెస(గు న, మ్మీ (గాళ్ల కున్ సత్కవుల్ 

తెజ( గొప్పం గమఠంబులన్ సదృశరీ + తిం బోల్చి వ ర్రింత్రు చ 

"క్కైరక౦ం-పె౯ మధురంబులౌ పలుకులం + గీలించు చం(ద్రాన్య కా 

యుజవౌ సామ్యము జిల్చు టజ్ఞతి యగున్ + న్యూనోపమం బొటచేజా. 

మ॥ విలిఖింపంగ నళక్యమై తనరు పూ + విల్కాని చేయమ్ము లీ 

లల నొప్పారెడి సీత జంఘలకు( బో * లం జూచి విద్వాంసు లా 

కలనం దెల్పెడి శాలిగర్భము నిషం 4 గంబుఖ మహాగ్రాహమున్ 

దెలుపం గల్లెడు మోద మేది? |త్రిజగ + ద్విఖ్యాత వీరో త్తమా।ః 

శే॥ కలికి సౌబగు నీరోమోరు + వులకు(గవులు, సహజముగ( డెల్పు కదళికా + స్తంభములను 

తొలుతనె జయించె సన వేలు 4 తొడరి తెలుప, నుపమ లేదయ్యెజగమున + నూహ సేయ 

"తె॥ కంచుకము దాల్చు చక్రవా + కముల సౌరు, పసిండిగిండ మెజుంగును 4 పరంగంగలు 
౧ ౧ 

కుచభరంబున నసియాడి 4 కునియు కౌను, కలదు లేదను త త్వ్వంబు + కరణి నొప్పు. 

41 సౌష్ష్టవజాలమున్ జగతి 4 సాదనచేసి గడించి (బహ్మయున్ 

నిష్ణను మెచ్చులా(డులను నేర్పున సృష్టి యొనర్చుచుం డె విం 
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బోష్టి తను ప్రకాశమున 4 నొప్పుగ( గాన(గరాదు కౌను నే 
సుష్టుగ నంటియే కలుగు 4+ చొప్పు ([గ్రహింతు నిజంబు పావసీ।: 

మః వటప _త్రరింబును వెండిపళియరమున్ 4 వర్తాటు( డంకించి [వా 
' యుటకుం గూర్చు పటంబు .నద్దము కవి 4 ట్రో క్రంబులై యుండు ని 
'చ్చొట నవ్వానిని పోల్చి పల్క_ “నుపమా 4 సోత్రంబులొ మెథిలీ క్ష 
పటు భవ్యోదర. పద్దతిం గనినచో( + ద్రిజ్ఞాధనీః పావనీ? 

శా 'నేంద్యావ _ర్తపు మధ్యరం(ధ్ర మది గాం + దన్ సౌరుగా నుండినన్ 

నింద్యంబొ నుపమానమౌో గుణవతీ* + నిమ్న స్ఫుర న్నాఖికిన్ 
సంద్యోతంబగు ద్యో నదీ ఏిమల వా + స్పంఘాత జావర్త మా 
నంద్య- [పక్రియ గాంచినాండ నదియె, న్నన్' వచ్చు 'దత్చామ్యమున్. 

తే॥ తరుణి నూగారు నాప్రాణ * ధార యనియె, &ల(పు మది కౌనులతయెగు 4 . దలకు6(బ్రాల: 
యలమ నొజగనీకుంచు మా , లౌకు(టోలు, ననుచు( దెలుపంగ(దగునాశు 4 గాత్మజాతః 

చ॥ దళముల రాపిడిం దనువు + దద్దురు వోవున యన్న శంకతో 
జలజము నుండి వెల్వడిన 4 సొాగరకన్యక కున్ వళిత్రయం 

బిలం గల ముద్దరాండ్ర ససి + నింపును సొంపు హరించు కీరితిన్ = 
సులిలత రీతి వ్రాయు జయ 4 సూచక రేఖలొ నాగ బొల్బెడిన్ 

చ॥ కనకపుగండ్తు పోబ్బడవు * కందుకముల్ సరిరావు చథ్రవా 

కిని జత పొందియుండదు చి + గిర్చిన పూవుల కుచ్చు లారహిం 

గొన వెడనీరు కాయలును + కూడవు పో చదరంగకాయలుం 

బొనరవు కల్కిచన్నులకు( + టో లిక కన్పడదయ్యె నింతకున్ 

ఉ॥ లేవెదు రికుదండములు 4 లేమ భుజంబుల సాటి యెంచి నే 

నావిలచి త్రతన్ గనుల 4 నశ్రులు రాల్చుచు నుందు( గాని యా 

దేవి భుజంబు సాటియగు + తీరు గనుంగొన నేరనై తీవా 

పోవక యుక్కు_గుండియను + పొందిన( గాదె వచింప నిమ్మగున్ . 

శే॥ అతివ ముంజేతికిని సామ్య + మరయలేదు, దిరిసెనయును కారిన్యమె + పర(గు మకర 

వీణియయు సరికాది(క( 6 బృధి వియందు, సౌష్టవము మించి యొక(డున్నె * షవంబు 

'లేః ఎబ్లికం కేలి చివుళుల + నెన్ననేల?, కల్ప కిసలయములు నవ్య కచులజములు 

నంచెలు ధ్వనింప నందమౌ + నడుగు జతశె, సాటిరావన (6 గేఐఎకు( * చాటందగునె 

చ॥ చిలుకల ముక్కులున్, జెలువ + సీత నఖద్యుతి బోలలేవ యం 

చరికులవేణు లాలిగొన , నమ్ముఖవె రము నూని కిస్కంమైం 
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oe 

జిలుకలు. నే.టికిన్' విడక "త్రీ ప్రీల 'ముఖంబులె యంచు దొండలం 

దొలుచుచు( దృ ప్రినొందునన( * దూకొని 'సామ్యమి'కెందు దెత్తునో? 

చ॥ కర చరణంబులం దనియ( ౪ గాంచెడుచో మది. దట్టుచుండు( దా 

మరసము లటులే చెలువ 4'మంగళ' కంఠము గాంచువేళ నె 

చృరముగ' 'బోంక వృక్షమును + శంఖము జ పీకి వచ్చుచుండు నౌ 

సరసిజనేత యందమును 4 సాటి గనుంగొని నిశ యింపుమా. 

-శేః వెలది నోటికి? బగడంబు + బింబ ఫలము, నెజ్జగలువ బూరుగుపువ్వు + నింద్రగోప 

మును పలాకసుమంబు( దే, ల్లనివెయగుట, నుప సమకాలేవు తననోరె + యసమయగును 

కే ఎట్టి యమృత మెట్టిని శేనె + యిలను లేవు, తలచు మాత్రాన నవ్వి మో + ద౦ంబు విడవ 

తెజవ యధరంబునకు సాటి + ధరణి లేద, యేది చెప్పిన గౌరవ + హీనమ చుమి. 

ఉ॥ జానకి దంత పాళికిని 4+ జాజులు ము శ్రెసరుల్ స్ఫుటంబులై 

జానగు నెమ్మి యీ(కల పి * సాళి బుడంబులు సాటి యన్నచో. 

దేనియతోడ వారిధి మ + థించి (గ్రహించిన వెన్నతోడ నా 

మానిని వాక్యజాలము స + మానము చేసి వచించుపేయగున్. 

ఉ॥ ఊసర వెల్లియున్ దిల సు +. మోన్నతియున్ మణి నీరు గుబ్బియన్ 
వాసికతో సమాన మన 4 నాణెముగా జిగి లేదు వానికిన్ 

వాసవు చిత్రకారుండును 9 ప్రాయ(గలే(డటు గాన జానకీ 

నాసను గాంచియే _ననుపు + నారు నెలుంగ నగున్ మరుత్పుతా! 

ఉ॥ వంగిన వంగ చిక్కుడును + వ్రాలను శ్రీయను ముంతమామిడిన్ 

ఫౌంగుచు( జాటి బాలకులు * పోలికగా గొనువారు పండితో 

త్తుంగులు పల్క. వెల్లులని $ త్రోవ (గవచ్చును కుండలంబుబే 

యంగన వీనులై జనన + మందె.( బురాత్త తపః ఫలంబుచే. 

ఉ॥ (శ్రీపతివోలె నల్లనయి + కీరనయోనిధి( బోలె దెల్లనై 
యేపగు వాలు వా(డిమి జ + యించిన కన్నుల మేల్లభీరిమన్ 

'దేపకు( దేప గా(గ వెయి + కేపలు చూచిన( దృ ప్రి లేదు నీ 

చోపమమొ సముద్రమితి + యూహకు నందదు పోల్చి తెల్ప(గన్. 

ఉ॥ సామ్య మొకింత యుండినను + చాటి పచింపంగవచ్చు సాజమె 

రమ్యములై న పోలికల + రాణ రహింపదు పూవు టమ్ములన్ 

గామ్యముగా రహిందొడుగు + కాముని చాపము .౭ెండుకొమ్ములు కా 
సమ్య గుదారతం గొనవు + జానకి బొమ్మల 'పోల్కి. దెల్ప(గన్. 



కిష్కాి ౦ధాకాండము. 475% 

చ॥ చెలువము గల్లు తామరల + సిగ్గిల(జేయు పదంబులొప్పు నా 

చెలువ లలాట లావణిక + సీమ ద్వితీయవిధుండు కాంచి సి 

గిలి నెటి పున్నమందునను 4 గీడ్సడి యెలదినంబు లెచ్చు త 
a ne) 

గులు గొనండేని వానినొక + కోపున6 బోల్చ(గవచ్చు మారుత, 

4ఉ॥ వారక కాన(జేరు పిద + 'పన్ వనజాకకి దువ్వి 'పేరలం 

కారము సేయుచుండు చెలి + క తెలు లేరుగదా? యటుండ నా 

వారిజ నేత్ర నై జమగు + వ క్షత "నొందిన ముంగురుల్ మనో 

హోరిత నొప్పు; సీలమణ్ + యందము నొల్లవు సాటిగా. గొనన్. 

"నమబ్బుచిగురు * వంగిన విండ్లు ము, నన వస్తువుల ని * శాదిపతిని 

ర్చి |బిహ్మచే సె+ గొమ్మ నెమ్మోము నీ, వచట( గాంచు నప్పు + డరయ(గలవు. 

ఉ॥ సన్నని వస్తుజాలమును + సాంద్రముగా నొనరించినట్లు మ 
బ్వు న్నెజి(గటి తావియుసు * పొంద(గ ధూసమువెట్లి |క్రమ్మణన్ బె ఐ పై 
జెన్నుగ( గప్పునీట జిగి * చేసి రుటంబుగ మోపు గటి సం 

. లు 

సన్నత (వేల వైచిన క్ర * మంబున నొప్పు( గురుల్ వెలందికిన్ , 

చ॥ కమలము ముండు గల్లినది * కంబోవిరోరికి మచ్చయుండు నీ 

(క్రమమున, జూడ బూడంగ జ 4 గమ్మున మేలగు వస్తుకోటి యం 

కము నొకపేని పొందినవి + కాని విదేహతనూజ డెట్ లో 

పము వహియింపకుండునది * పావని; కాంచియె నిశ్చయింపుమా. 

ఉ॥ అద్రిజలోనుగా. గలుగు , నంగన జాతికి నుండందగ్గ సా 

ముద్రిక. లక్ష'ణంబు లవి : పూర్తిగ .లక్ష్మీకి నుండ(బోవుత 

ద్బద్ర గుణంబులెల్ల ( బరి * పక్వ దళన్ గడియించి చెందెనా 

“భద్ర గజేంద్రయాన నవి + పావని! నీకట నానవాళ్లగున్ , 

Gl పిల్లనగ్రోవి కోకిలము + వీణియ కీరము గోరువంక నా 

నెల్లైెడ( గగ్రువాక్కులకు + + 'నేర్ప్చడ( బోలిక గూర్చువస్తువుల్ 

కొల్తగం జేసి యానలువ + కోమలి వాక్కుల గూర్చె టబోలికన్ 

జైల రె! యింతదాక మణి , చేయు(డు చేయునొ యేమొ మీ(దటన్ ? 

మ॥ పర(గన్ జానకి క మవాక్కు_లకు నౌ + సమ్యంబు లార్డించుచో 

దొరకుం దేనియ పాలు మున్నగునవా + త్రోవన్ విచారింప-దే " 

వరలాహారము గల్పు(గాని యవి జి + హ్వం దృషప్పి గావించు నా 

హరువొ వాక్కు-ల(టో లె నించునొకొ స + ర్వాంగీణ సౌహత్యమున్ . 



480 కం-బరా మాయణము. 

'పీ॥ సారసాకరముల. + సంచరించుటయందె 'యలవాటుపడిన రా * యంచగములు 
నౌరై న లేజవ్వ ళీ నంబున ' విలసిళ్లీ, వన ముల దిరుగు హు ౪ ' 'సినిచయమ్ము 

తీరై ౩ న నడకల. + దీరినవని సీత, , నెమ్మినడక ౬ బోల్చ పమ్మతింప 

ధారావికద్దిచే,. +, సౌరుగా( జదువంగ? విన నింపుగూర్చు క + విత్వమల్లు 

“కే పండితవరే ణ్యులు రచించు + పద్యగతుల... టో లియొయ్యారమును సొంప్ప', పొంపుగలిగి 

యులసిలును జానకీ + యువతి నడలు, పరమ పావన, చారిత్ర; 4 పవనప్ప త్తం; 

ఫే॥ మావి చిగుబ్ళ ని , మ్యళముగ నెల్లప్పు, డొక్కకేతీరున + నుండేలేవు 

బంగారు వెక (జెంది * వన్నియ చెడిపోవు, రత్నకాంతులు మగ్గి + రాపునొందు 

సౌదామినియు విని 4 శ్చలత నుండ(గ జంకి, మొగుణల డా.గురు + మూ(తలాడు 

వనజముల్ వెనుకంజ + వై చినీటను డాంగు, సీత మైచాయకు + స్పిరముగా(గ 

శే॥ నొక్కపేనియ నుపమాన', మొ త్రిపలుక(, దగినయదిలేదు తెలుపంగ( + దలంపుగొన్న, 
దన శరీర వర్లమె చమీ 4 తనకు సాటి, యన (గవర్న జగద్ద్యేయః .యాంజనేయః 

శా ఈలోకంబున జానకిం'దొరయు స్త్రి + లే లేరు లేరంచు నీ 

వాలోచించి దృఢాత్మ్యకుండవయి స 4 మ్య గీతి నన్వేషణా 

లోలత్వంబున నేగి ధాత్రిసుత నా + లోకించి యా చాయగా 

నీలో నమ్ముక దో (చుచో( గదిసి మ + న్నింపంగ మాటాడుమీ. 

చ॥ జనకుని యాగముం గనెడి-* చక్క-టి( గౌళశికుతోడ వచ్చు నా 
డనువుగ మేడమీద నడ + యాడుచు నుండిన యామె. గాంచి నే 
మనమున నారటంపడితి + మానిని మిన్నయు నన్నుగాంచి కం 

తుని పరి కోర్వలేక + నిసి + దూపిలు చుండెను దాని. దెల్పుమా. 

మష॥ భవకోదండ విఖండన క్రియను ని ర్వ _ర్తించు టాలించి యా 

నవ కందర్పు(డె యౌనొ కా(డొ యనుమా + నంబయ్యె. గాకున్న నూ. 

కువ జీవంబుల వీడనుంటి నని నా + కుండెల్పె( + దర్వాత( దే 

కువ నీవార్తను నమ్మకంబొదవ వా + క్రువ్వందగున్ మారుతీ! 

మ॥ ఘన మత్త ద్విప కుంభయుగ్మము క్రియన్ * గర్వంబుతో నొప్పు స్వ 
_స్తన దుర్గంబుల మోవలేక యసదై + జవ్వాడు మధ్యంబుతో 

జనకాస్థానము( జేరవచ్చు తరుణిన్ + సౌదామినీ వల్లికన్ 

గను విన్నాణము గూడ నాయమకు వే , డం దెల్పుమా మారుతీ! 

ఉ॥ కానకు నేగుదెంచు తటి( + గాంతయు వెల్వడ నింతదా(క స 
న్మానముతోడ నాకు( బరి 4+ కామ సుఖంబుల( గూర్చుచుంటి పీ 



కిష్మి.ధాకాండ ము. 

పై నధికాలర్తి గూర్చు. జల 4 పట్టితివా? యన నాభుజంబుల్తన్ 

మానుగ( 'గూర్చుకొంచ్లు వ్యసన 4 నమ్మును పూనుట జ ప్రి సేయుమా. 

ఉ॥ రాజ్యరమం ద్యజించుచు న + రణ్యము చేరంగనున్న నాథ! నీ 

(పా జ్య సుఖంబు లన్నిటికి + భంగము నే. గళిగింతునేమొ? నన్ 

ద్యాజ్యము సేయ సర్వము సు , భాస్పదమై చనునేమొ యంచు సా 

యుజ్యముక్రై తలంకి నెగు + లొందిన చందము డెల్చుమారు త్రీ! 

చ॥ పురమును వీడి కొనలకు(6 * బోయెడివేళ సుధాంశు మండలం 

బొరసెడు కోట వాకిలికి , నొస్పుగ వచ్చెడు మున్నె పాదముల్ 

విరనిరవోవ నిల్చి “యట 4 వీస్టలి యెంతగ దవ్వాి యన్న భూ 

వర త నుజాత కిద్ది విసు * వాసము పుట్ట(గ( బల్బు. మారుతీ! శ. 

మ॥ అని యీరీతిగ నానవాళ్శ గల వా + క్యంబుల్ నిరూపించి పా 

వనికిన్ ముద్రిక నిచ్చి కార్యమెదియుం + (బ్రిత్యూహము ల్లేక గ్ర 

మ్యన గావించి ప్రమోదదాయివయి ర * మ్మా యంచు. బల్క_కా మరు 

తనయుం డాదట (యొక్క. రామ కరుణా 4 దర్శొద్దతిన్ వెల్వడేన్, 

మ॥ పర దేహ కీతి వాహినీ హలమునన్ * భంగించి భాస్వద్యశ 

స్కర సస్యంబుల( బంటవెట్లుటకు ను + త్నాహంబుతో నంగదా 

ద్యరి దుర్వారులు కీశరాడ్వరుని * స ప్తాగ్వాన్వయాబ్రిక్షపా 

కరులన్ వీడొ-ని (మొక్కి. వెల్వడిరి వ్య + గ్రస్ఫూ ర్రి. గుప్పించుచున్ 

11 టిలనిర్గమన పట ము (74) 

యంగదాదులు వెడలు న + నంతరంబు తేజ తరుణిసుతుని యాదేశమౌ( దలను దాల్సి 4 

తక్కుదిశలకు వినతాది + తరుచరులును, పరవు నుత్సాహగరిమతో( + బయనమెరి 
వూ 

శే తక్కు_దిశల 'కేగినవారి( + దడవనేల?, పట్టుదలతోడ దకికా + పథము. జేరు 

నంగదాదులు చనిచని + యవనీజాత, వెదకు తమితోడ ( జేరిరి , వింధ్యగిరిని. 

ఉ॥ 4 చెందిరవ న్నెతో మణుల * చెన్నగు కాంతులతోడ సాంద్రమె 

సందియ వన్నియం జిలుకు + చక్కని యంబరమట్లు 'వెలుచున్ 
a) 

జందురు నిర్హ్హరంబులను శ సరచయంబుల( దొందియుంటచే 

నిందు ధరా[గ్రచూడమను 4 నే డె నొప్పిన వింధ్య( జేరుచున్. 

చ॥ గిరి కుహరంబులున్ మణీ వి + కీర్త విభాసిత సానుదే శముల్ 

గురు శిఖరంబులున్ వెదళకె, + గో(తుల మా(కలు పెక్కు_నాళ శే 

జ 

ఆ. పూర్వపటలములోని స్థలవిరుద్ధవర్షనముబే యిటమండి కలవు. 
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నరయ(గరాని యా కుధర + మంతయు 'నొక్క_ దినంబులోననే. 
పరువుచు నెందు చూచినను + పానర' సేనయె' తో (చునట్టుగాన్ - 

చ॥ పుడమికి. జేలయౌ నుదథీ + పొంకము నొందిన కీశరాజి యా 

పుడమికుమారి మించులను + భూషల' దాల్చిన కారుమబ్బు న నౌ. 

నడరు కురుల్ ప్రకాశిలు వ, రాంగిని రాముని రాణీ రోయుచున్ 

విడువక వేసటం గొనక వింధ్య గిరిం ద్రము( జుట్టి రత్తజీన్ , 

ఉ॥ కొందటు వ్యోమమం దెగసి * కొందు డిగుచు( గొంద జెక్కుచున్ 

గొందజు కుంజముల్ గుహలు + కొందలు పద్ద జలా శయంబులన్' 

గొందబు నిర్హ్హరీ దరులం + గోరిక'రోసిరి చూడకుండు తా. 

వందున( గల్లు నేని యది + యంబుజ సంభవ సృష్టి కానిదే, 

చ॥ పృథివికి మేల్మింగూర్చి ఫల 4 వి స్పృతిచే( బొ గడొందు దక్షిణా 

పథమున మైథిలిన్ వెదకు + వానర వీరులు, కారు మబ్బులున్ 

(దిధితముగా లులాయములు * భాసిల గు ర్తెజు:గంగరాని య 

వ్విధమున నొప్పు నర్మదను + వేగమ' డాసిరి ప్రీత చిత్తులై 

క॥ అంచలు [్రీడించెడి ప, ట్రంచితముగ దేవకాంత *లాదెడు చోట్లున్ 
గాంచిరి మధువానిన యళి, సంచయములు రొదలు సేయు , సముచిత 'తలముల్. 

పీ॥ ధరణిజాన్వేషణ + తత్చురులగు కపుల్, నల్లసై కతమును , నౌరు కుర్గులు 
సీలాలకములను + రోలంబ సంతతుల్, ముసరిన ముఖ తామ + రసచయముల( 

దర(గలు త్రోవగా +, దరుల .సరులుగా(గ(, గొదరు ము త్తెములను * రదనములను 

హంసయానంబుల + హరిణ నేేత్రంబుల(, గనిన వారలె కాని * కలికిమిన్న 

తే॥ గాత్రమును పూర్రముగ నెందు( గానరై.రి, తవిలి మదకరులును కోరే + ణువులు గలిసి 
అ] 

మదము తోడ (గ్రీడించు న , ర్మవను దా,టి. యవలికిం బోయి రెల్లెడ + నరయు నాన. 

4l రత్న మయూఖరాబి జిగి + రాజిలు శృంగములందు పుట్టుచున్ 

బ్రత్న పథంబులన్ వఅలు + పావనులంబభె. బాటు నిర రుల్ 
యp 

నూత్నరుచుల్ తొలంకు సుమ + నో + వర ఖేబము హేమకూటమున్ 

యత్నముతోడ. గీతలు ధ + రాత్మజ రోయ(గ( జేరి రాదటన్. 

"తే॥ పరిసరంబుల యందున్న + తరులు గిరులు, తక్కు వస్తు జాలంబులు + తమ నినర్గ 

వర్ణముల వీడి యపరంజి 4 పగిది వెలు(గు,. చుండు గాన స్వర్గంబుతో థి నొప్పుమీలు 

.. కే ఆచట వసియించు మృగపక్షీ + నిచయములకు, నందుగల హేమరజముపై + నంటికొనంగ 

మేరువందలి వస్తువుల్ + మెబయుీీల(, గాంచనమయం బుల్లె_ ప్రభా 4 'కరములయ్యే. 



కిష్కి ౦.ధా కారడము 

శక బంగారు రేణువులతో, రంగారు జల్లంబు పద్మ. + రాగ మణులతో 

డం గూడి పాజి నగ్ని( గం. రంగిన బంగరువువోలె 4 రాజిలు గిరియున్ 

'కే॥ కమ విద్యాధరాంగనా + గానరవము, నిర్దరీ నటచ్చకణ న , న్ని యతరవము 

ఘీంక్ళతులు గర్హనములు ప్ర న క్రీర్రమగుళు. హేమకూటంబు గిరవ హృద్యమయ్యె 

తే॥ దనుజు వాన స్థలం బిందు తనరు ననుచు, ధరజ గన్పడునంచు మో + దమున నుబ్బి 

కొంద రాడిరి నెగసిర + కొంద అసుర పెని కోపానం గనులెజ * పటిచినారు. లప డ్ర్ 
"తే॥ ఈమహీధరమున గోల + నేణనే(త్ర(, దెలియంగలము రాముని చింత + దీర్చగలము 

పొద డనుచు నుల ముప్పొంగ 4 వెదక్ష(గోరి, గిరివరం బధిరోహించి + కీశవరులు. 

తే॥ జరగు చుండ(గ( గని కరి * శరభ సింహ, భల్ల శార్దూల నికరముల్ + భయము సెంది 

పొదల( దూటుచు నుండ(గ6 + బూవు(టో డి, వెదకి కొన(గ నేరక + విసువు పుటి. 
యు 

ఉ॥ అంబర చుంబితం బియిన + యగ్గిరి యంతట రోసి కూర స 

_త్వంబుల కాకరందియిన 4 పర్వత మియ్యది దై త్యనాథు వా 

సం విట లేదటంచు. గపి + సత్రము లయ్యెడనుండి |క్రిందికిం 

బంబిన చండ .వేగమున , వచ్చిరి క్రమ్మజ్ "దేవి(గానమిన్. 

తే ఆంతో నంగదాదులు సైన్య + సంతతి(గని, మీరు పడమటి తీరంపు + మేదినీ ధ 

రముల వెదకి మహేంద్ర స + ర్వతమునందు, మమ్ము గలిసి కొనుం డని + నెమ్మినంపి. 

Gn పావని జాంబవంతు (డును * వాలిసుత (ప్రభృతుల్ జిగీపువుల్ 

ధీవరు లొక్కటొచు. దొలి + దిక్కుగ6 బాయ వహించి పోవుచున్ 
[ద్రోవను వారి శూన్యమయి + దు స్తర'మె హరిదళ్వు(డేనియుం 

జోవ(గ జంకు కొంకు గొను + పోట యెడారిని గాంచి రొక్కె_డన్ 

చ॥ మృగములు లేవు పరులును + వృక లతాదులు లేవు రాలు సీ 

లుగ( బయికేగుచుండు నట + రోసిన వెళ్చలినుండి వచ్చునే 

తెగ యగు వస్తువై న( బడి * శైళ్ళి పదంపడి బూది యొచునా 

శుగమున( జేరి. పె కెగయు + సూక్ష్మ రజంబగు; వేణు లేదటన్ 

చ॥ తెలియక యేగినట్టి కపి + ధీరుల యింధద్రియ రాజి బెగ్గిలన్ 

= దెలివియు నామమాత్ర మగు 4+ దేరంగ గాాత్రము లుక్కి దూపిలన్ 

దొలువథి త ప్రకుంభమున 4 (బ్రుంగి తపించెడు పాపులందిలెకా 

వెల' వెల పోయి తాపమున వెక్కొసపాటు పహించి రయ్యెడన్, 

ఉ॥ నాల్క_లు వెళ్ళ (బెట్టి చర + ఇంబులు బొబ్బల్ము వోవ (సుక్కు_చున్ 

బల్కు (గ లేక కాలిడ(గ + బాధల నొందుచు( దూలిసోలుచున్ 
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విల్క.డ దప్పి బాణలిని 4 నివ్వరి సేలల 4 మాడి. మాండుచున్ 

బెల్కు.ణీ జీవిశతాశలను + వీడిరి త ప్పెడు త్రోవ లేమిచేన్. 

ఉ॥ ఆశ్రయమంద నీడ యిసు + మంతయు లే డసువుల్ తొజంగుపే 

(పశ్రయమంద(గా( దగిన * పద్దతి యంచు. దపించి తీపిచే 

నేశ్రమ మందియైన వెలి + శేగ( దలంచి కడంక సేయ(గా 

నాగ్రమరీతి( గన్సడె గు + హాోముఖ మొక్కటి యంత వారికిన్ 

చ॥ ఎడరున( గలు నీయెడరు + నేక్రియ దా(ట(గ జాలు వారమో 

పుడమికుమారి నేపగిది + బోయి కనుంగొను వారమో కటా 

యెడవు నెపెటులో కడచి + యేగి గుహా ముఖమందు చొచ్చినన్ 

బడలిక వోవు భూసుతను + బాలిక, డచ్చట దా(చెనే మొకో? 

చ॥ అని పలువంతలం బడుచు + నా కపిముఖ్యులు తమ్ము భాస్కరుం 

డనువుగ( బట్టి దప్పికయు + నా(కలి దీఖి(గ మింగు నన్న ఛీ 
తిని గొని సేమమందు పగి + దిం గని చీకటి గుంపు లిచ్చటన్ 

దనుక(గ డాంగె నన్న క్రియ * దారు గుహంగని చొచ్చి ర త్రణీన్. 

ఉ॥ పోయిరి కొంతదవ్వు మటీ + పోవ (గలే కడుగై న బెట్ట(గా( 

"బోయిన మారమున్ మశియు( + బోవ(గ మారము తో (సలేదు |వ్రే( 

గ్ యిరవొంది పేరి విల + యంబు గడింపని చిమ్మచీ(క టిన్ 

దాయము నొంది యొండొరుల + దాయంగ.( జాడ (౧గలేక యూర్చుచున్ . 

శా॥ క రవ్యంబును విస్మరించి తత ది + (గ్రాంతాత్ములె నీతిమె 
అట్ కా ననా 

నార్తశ్రాణపరాయణాత్మక। జగ + శ్ర్రాణ(ప్రియా। కావవే 

మూ రంబె తగు కాళరాత్రి పగిదిన్ + (మొగించి బాధించు సీ 
అవ్ గటు గ. 

యా రిన్ మాన్స(గ నీవ దిక్కని కపుల్ + ప్రారింప(గా నాత (డున్. 
అజం అలీ 

శా॥ మీకున్ జీవము లిచ్చెదన్ దిటవుమై 4 మీరెల్లరుం గూడి నా 

తో(కం గట్టిగ బట్టికొంచు వెనుకజా + దో యంబుగా రండు ఖో 

కాకంపంబులు మాను(డం చత(డు హ + సాంభోజముల్ చాయి ఘో 

రాకారాంధ $ మాగ్గముం దడవె సం 4 ప్రార్తించి సీశ్రాపతిన్ . 

శః ఆగ సుతుండు దొడ్డ డే , హంబుతోడ, మెలుప్ప౧బోరిన పోగుల + మిసిమి తనకు( 

(ద్రోవ( జూప్పచు( జీ కటి(4 దొల(గజేయ, వేగ నడచెను ప్లవగులు + వెందిడింప 

కప్పలు స్వయంప్రభ మేడను కాంచుట. 

చ॥ కపులు బిలంబులో నడచి + కొంతి జగ త్త౦ియి కిచ్చుచుండు నా 

తపను a ల్లి జ చీ ఖో స పను(6 ని చె పాలన వి, ధమ్యు నొనద్చు భృరంబొ? స్వర్గ ముం 



క్రి షి.౦
 ధా కాం 

జో ము . 

మ బుజుమార్గ ప్రవ జల్ కపీంద్రులు మహో", + త్క్చష షప్రభాపుణ్య ౩ పాం -- 

_ద్యణగందిందు మెలంకువంిదిరిగి. ీ సి “శా న్వేషణ న్ఫూ ర్తి రిచే.. క్ష 

' భుజముల్. పాదములున్, జలించుచును నొ . ప్ఫుల్వొంద నిర్విణులె. 
నిజ జీవంబులు వీడువారివలె గ్లా.4_నిం బొంది రప్పట్టునన్. . 

ఉ॥ దక్షిణ వారి తోయ కణ ॥ తర్చిత త శీతల వాత “పోతముల్ 

శక్షణమొందినట్టి వహి ౪ జెంది సతంబును వీచుచుండు పాం 

డ్య కతి దాటి “కీళలు. క + డంకను చేరి మహేంద్రశై లమున్ 
లకీణ లక&ితాంగి మహి .4. కామణి రోసిరి యెల్ల చోటులజా,. 

18 సంపాతి పటలము' (88) 

ఉ॥ కాంచిరి వానరుల్ కడ(క 4 గర్జన సేయుచు నింగిడాక ని 

“కి ంచిన దీర్గ వీచులను + కేలను చాంచి కురంగనేత్ర పూ 
"'తాంచితగాత్ర, జానకి ధ + రాత్మజ యున్నది లంకయందు వీ 

కించంగ రండు రండనుచు( + జీరెడి ౩ కైవడి. నొవ్పునంబుధిళా.. 

తేజ కలిసికొన( దిల్కిపంపిన 4  కపిచయరబు, లన్ని 'దెనలను ' వెదకుచు ౩ నవనిజాత ( 

గాంచనేరక వచ్చి యా; గావమందు, కడకు నంగదాదులతోడ( + గలిసికొనియె. 

శె॥ కలిసికొని యందబుంగూడి + కమలనేత్ర. గుటిలకుంతల నెందు గ 4 న్లొన(గలేమిం 

గర్హమియ్యది యని' మది 4 గాంచలేమి, దూపటిల్లుచు నాల్క-లు ఠి తొట్రుపడంగ. 

తేజ జేండొసంగిన గడువు మీ + జినది కాని, కార్యమో వట్టిదయ్యె రా + ఘవుండు విన్న 

నసువులను వీడు; మనచేత + నగునదేది?, చెడితి మెల్లవిధంబుల. + జిట్టచివర. 

శే॥ పొసంగ నిందె తపింతమా? విసము[మింగి, చృత్తమా? యేదియుచి కంబు? చా వెమేలు; 

పోయి చచ్చుటకం"టె నీ , భూధరమున, నిలుగుపేయుజవని వారు + తిల(చచుండ, 

తే అపుడు యువక సంచాస్యమౌ * నంగదుండు,' గిరులు వరుసల్లై యమరిన + కరణినున్న, 
వనచరుల(గని తనకు( దో( * చిన విధంబుానిట్లువా క్రుచ్చె. జింతాకు + లేక్షణుండయి 

మ॥ దివియున్ భూమియు" నెల్లెడన్ వెదకీ-నీ:*. దేవిన్ సమీక్షించి వా 

చవు లూరంగ వచింతుమ య్యవనిజా ౪ సందేశము న్నీకురా 

ఘవ! యంచుం గడు జాజలందలె నన'ర్హ ప్రజ్ఞలం బలి... యా 

పవిదిం జేయ(గలేక మాటపడ (గం శబాలై త్రి మిప్పటబ్టునన్. 

ఉ॥ చేసెద మన్న కార్యమును + చేసి' ముగింపము మేరమీబు ము 

న్నే సతి గానరాదనుచు 4 "నేగి వచిం పృము ష పూవియే నసం ' 



486 క౦0బరామాయ ణ ము. 

ఆ॥ భోగి భూమి యనుచు 4 బుద్ది నూహించుచు, నగును కాదటంచు + నరగలిగొని 

తుదకు నిది శుద పదము స్వర్షంబని, నిశ్చయించి మఠీయు + నిలకలేక 
యి థు NN 

పీ॥ స్వర్గలోక మె యెన( + జావు గలుగలేదు, జన్నముల్ సద్విధి + జరుపలేదు 

రణరంగమున సన్మ 4 రణమొందగాలేదు, జరిగిన విషయముల్ + మజవ లేడు 

సందేహమును నిమి 4 షత్వంబు నున్నది, స్వేదంబు నున్నది * చిత్రమయ్యె 

నని టీచ్చపడ(గ బు + కొఢ్యు( డిట్లను రాము, దేవి దెచ్చిన దొంగ + పావి కపటి 

తే॥ మనల. దగిలింప నుఠలచిన + మాయ గుహయె, గాక వేజేది? మన పాప + కర్మవశత( 

జిక్కి_తిమి తప్పికొని పోవు + చెన్నులేదు, చావుదప్ప దనుచు నోరు + చప్పరించ. 

పీ॥ పావని యది విని + భల్లుకేం ద్రుని గని, మరలి వెల్వడుట దు + _స్తరముగా(గ6 

దో(చిన సగర పు * త్తుంలంటోలె ధాత్రిని. త్రవ్వి బిలముచేసి + తలంగి పోద 

మటు గాదయేని యీ + పటుమామయ లొనరించు, దనుజుల మందించి * తల(గి పోద 

మంతరిక్షంబున 4+ నన నదిమేలని, యంగదాదులుపొంగి + యంగవింప. 

"చే బటణంది లోపలియెల్ల + భాగములును, వనచరులు పరికించుచు( + జనుచునుండ 

వినుత తపమె స్త్రీరూపంబు + గొనియెనన+గ, నొష్పుజటిలన్వయం ప్రభ + నొకట(గనిరి. 

క్క తరుణ్ వల్క-లముల6 + దాల్చి చక్రంబుల, పగిది బంగరు గిండ్ర + భాతి నమరు 

పాలిండపె( బె/౧ట ఈ వన్నెతొబ(గి ధూళి, పటిలి గప్ప6గ నొప్పు 4 వాసియుఐడ 
nah శి 

ర కాంచోలందులె + రాజిలున్నేత దృ, మలు నాసికాగంబు( + జూచుచుండ ( 
poner: ) డం One) లు 

బద్యాసనంబున + భాసిల్లి శాషసంబు, నణ(చి మధ్యం బెగ 4 యంగ నిలిపి 

తే కేలుదమ్ముల( దొడల_పె6 + గీలుకొలిపి, శ త్రషట్కా౦బు( గూల్చియ ఠి కములగెల్చి 

సాంద్ర దీర కోమల శిరో + జములు జడలు, కట్లి(వేల నిశ్చల రీతి. * గ్రాలుచుండెం 
ఇం కు 

మక కపు లామెం గని భక్తి భావన నమ + స్కారంబు గావించి మేట్ 

సముం బూనిన యీమెయే నిజము సీ + తాదేవి యంచుబ్చ్సి మో 

ద పరీతాత్మకులై సమీరసుతు చెం + తన్నిల్చి వీషీంచి యీ 
యపయే జానకి యౌనొకో తెలుపవే + యన్నంత నాతం డనున్. 

ఉగ జానకి యంగ చిహ్నముల + జానుగ రాము(డు తెల్పెవాన నొం 

'డేనియు సీమెయందు రహి + యింపవు పెక్కు... లి(కేల? యెములం 

బూనుచు దండ ము తెములు + పోహణ చేసిన దండతో సమం 

బేని విదేహరాట్పుతకు + నీయమ సాటి యనంగ! బోల్చ్పడున్. 

_ చ॥ అని వచియించుచుండ(గ స్వ + యంవ్రభ యోగ సమాధినుండి మే 
ల్క-నీ యెదురం గలటి కపి + కౌంతుల( గిన్స వహించి చూచి కాం 

లు 



కిషి ౦ధాకాండ ము 

చన మయ పటనం౦బునకు( * జక్క్య(గ వచ్చిన మీర లెవ్వరె 
వటి! 

ప్పనికయి యిందు వచ్చితిరి + పల్కు (డి యన్న వచించి రివ్విధిన్ . 

ఉ॥ రావణు(డన్ దురాత్మకుడు + రాముసతిన్ హరియించె మాయచే 

దేవిని రోయ(బంపె జగ + తీధవు( డాతనిదూత లేము ధ 

ర్మావన దక్షు నాజ్జగొని 4 యదులు కొనలు పట్టనంబులున్ 

భూ వివరం బులు న్నెమక (+ టోయెడు వారము సత్తపస్వినీః 

తేజ అనుడు నామెయు లేచిప్రి + యంబుమీజ( గాంచి మీరాకళుభమగు.( + గాక యనుచు. 

గనులనుండి ముద [శువుల్ + గాణుచుండ, నొక్కు యుత్కంఠ జనియింప * నుత్చహించి 

కొ॥ి పలుకుండి రాఘవు? డెచ్చట(, గలండని ప్రళ్నించునంత + గాడుపుకొడుకా 

జలజాశీకి రామని కత, దెలిపె సమ _స్తంబు మిగుల + దేటపడంగన్. 

తేజ విని స్వయంప్రభ నాతప + మినకులేశు, చరిత వినుటచే ఫలియించె + శాప మీంగె 

ననుచు స్నాన పానముల మృ + ష్టాన్నములను, తనియ నిడె మృదువాక్కుల + వనచరుల॥! 

శే॥ అంత మారుతి యామెకు + నరిమొక్కి, నీదు పేరేది? యీపురి + నేత యెవండు? 
ది 

తపము సేయ( గారణమేమి? తలి + తెలుపు, మనుడు నయ్యమ యిట్లను + హనుమ(గాం$ 

ఉ॥ ఏణ ముఖుండు దొడరను + జేంద్రుల శిల్పి మయుండు గేహ వి 

రాణ విశారదుండు జల + మారుత భోజను (డై తపించి సం 

త్రాణ పరాయణుం డయిన.*+ (బహ్మ వరంబున నీ పరంబు గీ 

ర్వాణులు మెచ్చ(గా( గొని ప్ర +-వాసము మాని వసించె నియ్యెడన్ 

ఉ॥ దానవు డంత హేమ యను + దాని సురాంగన( బొంద. గోరినే 

దానికి( బ్రాణమిత్ర నగు * దానను కావున నన్ను మిక్కి లిన్ 

దీనత వేడ నాయమను + దేవజగంబుననుండి తెచ్చి యీ 

మానిత కందరాన గుణ + మానితు( జేర్చితిబేర్మిగ గూర్చితిన్. 

ఉ॥ కూరిచినంత హేమ! గవ + గూడి సురారుల శిల్పి పేమ దై 

వాణ జలాశయంబులను + పర్వత కందర సీమలన్ మనో 

హారి హిరణ్మయంబులగు *+ హర్మ్య తలంబుల( జాలకాల మి 

చ్చారతి( దేలుచుండ( జెలి + సంగడి పాయక యింద నిల్చితిన్. 

చ॥ నిలిచిన యంత దేవగణ + నేత యొకానొకనా(డు నాదు నె 

చ్చెలి వసియించు చోటఇెటి(గి 4 చిందజతో నరుదెంచి యంతటన్ 

బలియుని దై త్యకారువును + వజ్రముతో( దెగటార్చి హేమపై 
దలకొని సీవొనర్చినది + తప్పని కోపము చేసె మారుతీ। 
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ఉ॥ కోపముచేసి హేమ*గని * కూడని యీపని యెట్లు కూరెనో 

దాపక తెల్చుమన్న( గను * దమ్ముల సంజను విద్రుమోషి నన్ 
. చో (©) 

జాపుచు దీనిచే నయిన * చొప్పని చెప్పిన నన్ను గాంచి యా 

గోపతి యింద యొంటిమెయి + గొందలమంద(గ( జేసె నానెతిన్. 

ఉ॥ ఆనతి సేయ నాతని ప + దాంబుజ యుగ్మము మీ(ద వాలి నా 

పె ననుకంప యుంచి చెడు * బంధ విముక్తి యను[గ్రహింపనే క్ట 

నా నత( డక్క-సున్ విడిచి + నాతిరొ। రాముని యాజ్ఞ వానరుల్ 

జానకి రోయ రా దొడరు * సద్గతియంచు వచించె నాయనా। 

చ॥ ఇచట భుజింప(గా ఫలము 4 లిచ్చ కొలందిని గల్లు బూయ (గా 

(బ్రచుర పరీమళంబులగు , బంధుర గంధ కలాప మబ్బు( బు 

ష్పచయము భూషణంబులును + వన్నియ వల్య లవెన్నియున్న రో 

యుచు భవ దాగమంబు పొలు * పొంద (గం గోరి తపించుచుండితిజా. 

చ॥ ఆధిక విశాలమైనది గు , హాంతర మంబ5, వీధి కేగు మే 

విధమొ యెటుంగలేను దయ 4 వేయడెద మీర లను గహించినకా 

బథము లభించు నే, డన([బ + భంజన సూను(డు లేమ6 గాంచి నే. 

(బథిత హితంబు చేసెద న + పార గుణాలయ: చూచుచుండుమాః 

చః ఆనవుడు నంధతాదుసము * నందు మనింగి మనుంగ నున్న ము 

మ్యనువున నీబిలంబున ద + యామతి( గాచితి వట్ల యిప్పుడున్ 

వనితను మమ్ము( గావ నొక పద్దతి చూడుమ యంచు వానరుల్ 

పనివడి వేడ మారుతి య + పార కృపారసమూ ర్తి యంతటన్. 

చ॥ భయపడనేల యంచు మృగ + వల్లభు(టోలెం బరాక్రమంచి య 
మ్మయ ఘనమండలంబు నడు 4 'మానము బిట్రవియంగ సర్టిలన్ 

మయిమయి కొందరంబు సయి 4 మాడుగు ఫట్టని వీలిది కటుల్ 

సయికొని నిండ [గ్రావముల + (బ్రిద్దలు నోయెను శీవ్వు అీవ్వునన్. 

చః వడిగొన( జా(చు కేలు నిజ + వక్త౦ గుహా నిశితో (గ దంష్ష్రలన్ 

వడువున( (గ్రాల( బెకి వెలు * వడ్ల మరుత్పుతు( డప్పు డొప్పె మున్ 

పుడమి సముద్రరించు తట్. ౪ బొల్చిన యాది వరాహమూ ర్తి ష్ 

వడి. గను;గొన్న చిత్తములు + భ్రాంతియు న(బ్రము ట్చ్చ యొంద(గన్. 

మ॥ అరవిందా సనసృషియం దమరు ర + వ్యాది (గ్రహోధిషిత 
యు ఠి 

స్ఫుర దాకాశ శిరోగ్రముం బొడిచి సం + శోథిలు సామీరి, యు 
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రర పొదత్రయి వేడి యంత జగదా, క్రాంత౦బుగా( బెంచు థ్రీ 

హారి పాదాంబుజముం బలెన్ వెలింగెన, త్యాళ్చర్య సంధాయియె 

తే॥ ఇట్లు బిలము భంజించి పై + కెగసి దాని, బడమటి సముద్రమున. బాణ + వై చిప్రళయ 

జలద నినదంబు పగిది గ + రనము చేసె, నమర నిచయంబు భయ విస్మ + యంబులొంద 
హై 

చ॥ విల నగరంబు పళ్చిమ కృ + పీబివిధీం బడి యుండు నే,టికిన్ 

బీలమను పేరి దీవియయి; వేడ్క. స్వయం ప్రభ కీశవర్యులున్ 

బిలముననుండి భూస్దలికి + వెల్వడ6 గల్లిరి; హేమ యున్న వే 

లుల నగరంబు చేర దల 4 పోసి వరాంగన కాంచి మారుతిన్ 

తే॥ గురు గుణంబుల( బెక్కుభం + గులను మధు, వాక్కుల నుతించి 'మేరుసా 4 వర్తిపు త్తి) 

యగు స్వయం(ప్రభమేలు మీ + కగుతమనుచు(, బలికి దేవలోకమునకు( + బయనమయ్య 

తే॥ వీరులగు కపుల్ హనుమంతు + వివిధగతుల.. బొ గడున్థుం బాదచారులై + పోయిపోయి 

యమల జలపూర మెన ప + ద్మాకరంబు, నరసి చేరంగ భాను. డ + సాద్రిం జేరె. 
ర్ం ది 4 

12 మార్గాన్వేషణ పటలము. (55) 
a 

'తే॥ చేరి వానర పుంగవుల్ + చేర లొడిసి, జలములం ద్రావి తటముల.: + గలుగు తేనె 

పండ్లు మెసవి విశ్రాంతికై * పండి నిదుర, సేయు నచటికి వచ్చె దై + తేయ. డొకండు. 

తే॥ పొడవునం బర్వతంబు రూ * పున బయోది, హింసలను సమవ ర్తియు + సీడుకారు 

క్రొర్యములకు( గాణాచి-రా * కసుండు చండ, కోపు(డై కాలకూటంబు + కోపుగలిగి 

 తే॥వారివాహములను వాని + బాహుయుగ్మ, మొరయుకతమున జాటుతుం * పురులుమేన 

ధారగా గాజు నుదక పా + తంబుతోడ(, జెలంగు నడగొండయన వచ్చె! + దొలసుదిండి 

ఆ॥ వేల్ప్చులకును మొదటి + వేల్పులకును గెల్వ, రానివాఃడు దురభి * మాని యెదురు 

వారు లేమి మ త + వారణ లీలను, తిరుగుచుండు వాండు * దిమ్మరీ. డు. 

శే పుష్కల సుతుండు ధూ(ముండు * పూర గర్వి, ధర్మచింత నపరులు ప + 
(2) 

వలస నిద్రించు వారలౌ 4 వానరాలి(, గాంచి విధివశమున వారి + కడకు వచ్చె. 

'కే॥ ఈ తటాకంబు నాదని * యెజీగియుండి, వచ్చి నిర్భీతి నిట్లున్న + వారలెవరు? 

... చాపదలణిరేయని యుగ్ర + చంచలు(డయి, గాఢముష్టినంగదుని వ + తంబు (బొడిచె. 

తే॥ అంగదు(డు నిద్రమేల్యని + యసురంగాంచి, సం క్రిముఖు(డని శంకించి * పట్టి యీడ్చి 

మాటు దెబ్బ యొకండీయ + మడిసెవా(డు, విలవిలం దన్నికొని నాల్క 4 వెడల (బెట్టి 

శే॥ వజహతి. గూలు పెనుగొండ + పగిది నసుర, చావుకేకతో మేదిని + సంచలింప( 

దిడ(గ నిద్రలో నండిన + పవగులెల, లేచి పొలసుదిండి శవంబు( + జూచినారు. 
భూ ae) 
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కళ మారుతి తారాసుతు( గని, యీరక్క.ను( డెవ్య ( డిచటి + కేలా వచ్చెన్ 

బోరం గారణ మేమన, నారంగ నేనెజబు(గ ననుచు * నంగదు. డనిమెన్. 

చ॥ అది విని జాంబవంతుడు మ 4 హాబల నందను. గాంచి యిట్లనున్ 

మదయుతు డై న వీడు ఐలు . మానిసిడిండి దురాత్యు( డీ జలా 

స్పదమున6 గాచియుండి యిట + వచ్చిన ప్రాణుల (బట్టి (మింగుచున్ 

గొద వడలించుకో( దొడ(గు * క్రూరుడు ధూయు.డు నాగ నందజున్ 

చ! ఇతనిని పోలు రక్క_సు లి + కెందటు గల్గుదురో; దురాత్మకుల్ 

మతకరులౌట నేమతీన 4 మా (డ్తురు మేల్క-నియుంట భావ్యమౌ 

విళమని ముచ్చటాడుచును + వేడుక నుండ (గ దొల్పెసం ద్విషాం 
పతి యుదయించె రాఘవుని * పత్నిన రోయంగ6 బోయిరాకపుల్. 

ఉ॥ ఉన్నత స్రైకృతస్థల స, యోధరముల్ వికచాంబుజాస్యముల్ 

తిన్ననియుత్పలాక్షములు + కేటగు మౌ కక్ దంత పాళి యా 

'పెన్నది కుంట బెన్ననది 4 బిత్తరి నా( ౧ గనుపట్ల రాము నౌ 

'పెన్నది తీరమందు కపి + వీరులు రోయుచు. జేరి రిమ్ముగన్. 

ఉ॥ రేవులలో మయూరములు + రెచ్చి నటించుచునుండు చోటులన్ 

దీవులలో బరీమళము + తేనెయు. జిందు వనంబులుండు నా 

భావులలో వినిర్మల త 4 టాకములన్ స్ఫటిక స్పలంబులన్ 

దేవులలో వినూత్నమణి * దీపిక రోసిరి వానరో త్రముల్. 

చ॥ లలిత సమీర పోతకము + లం జనియింప(గ( జేయు నంచ డో 

లల( బొలుపారు నిర్మల జ + లంబుల మజ్జన మాచరింప(గా( 

దొల(గని జన్మ దుఃఖముల( ౪ దోర్చి సుఖంబుల( గూర్చు పెన్నన 

బ్బలిముఖు లొయ్యనం గడచి + వచ్చిరి దకీణ తీర భూమికిన్. 

ఆ॥ నదులు గిరులు యరులు + పొదలును దరులును, దెరువులును మటువులు 4 నరసికడచి 

ముగితి శేగునట్టి + పురుషులకరణి ద + కార్త దేశమునకు + జరిగినారు. 

'తే॥ చంపక ద్రుమములచే( ది, క్తి గాంచి, వివిధ ఫలవృతములచేత 4 వినుతిగన్న 

యా దశళార్ల దేశంబెల్ల + నరసి శుక్రుం, డుదితు(డైన వివర్శకు + గదలినారు 

- శే॥ పల్లెపల్లై యూరూరును + ప్లవగవరులు, వక్షమున జన్నిదంబులు + వజలుచుండ 

గేల దర్భల గొని ముని + వాలకమ్ము, లూని వెదకిరి రాఘన ధ్యానమొప్ప. 

“తే॥ కాలి పండు విదర్భ దే + శమును దాటి, యాత్మరూప జిజ్ఞాసా మ + హాత్యులై న 
తపసి వరులు మిక్కిలి యున్న + దండకాఖ్య, వనమునం “బవేశించెను +, వనచరాతి. 
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ము. 

శ్రే॥ బయలి యిం ద్రియ జ్ఞానంబు + సరవుచున్న, నంతరింద్రియ శక్తుల + నణ(చుకొన్న 

బుషులు గల దండకాటవి + యెల్ల “వెదకి, ముండకాటిపి చేరిరి + ముదిత వెదక. 

ఉ॥ అందలి సారసాకరము + లందమరాంగన లెల్ల సిత మున్ 

జందన లేపముల్ తొల(గ + స్నానముచేయుటచే జలంబులున్ 

గందము నొంద మీబ తమ + కంపును వీడుట (బట్టి పకులున్ 

జెందవు వాని గైకొని భు ౪ దంచెడు కోరిక మానసంబులన్ . 

చ॥ హితముగ. గోడెకొండ్రురకు = నింపును గూర్చుఃగ నెంచి కిన్నరీ 

వితతులు వీణమీటుచును + వేడుక (బాడ వియోగిసీ సతుల్ 

భతుల( దలంచి కుంది మది + వాడ(గ న|కులు రాల్బ6, దజ్జలం 

బతితరమై మతంగజము + లాడు మడుంగులు గల్లు తావులున్. 

చ॥ కలువలంటోలు మోములు పి + కంబుల గేరు మనోజ్ఞ కంఠముల్ 

'చిలుక వజీరు తూపులన6* జెల్లిన చూపులు మారు చాపమున్ 

గెలిచిన (భూలతల్ మధుర + గీతములుం గల సుందరాంగనల్ 

చెలువుగ( బో(క మ్రాయశులకుం + జేర్చిన డోలల నూగు ఠావులున్. 

ర, కుంతలంబు లొప్పారు కౌ 4 కుత్త్చు దేవి 

శే॥ అరసి * పంచ సంస్కరణార 4 మైన దీర 

గనంగలేక యమ్ముండక 4 వనము గడచి, పాండుగిరికి వేగమ చేరె, * బ్రవ గచయము. 

ందునుండి, గంగ'యం దేదుముకుచున్న + కరణే దోవ 
4 "శ్రే! అల త్రివిగ్రమపొదాబ్లి 4 మ 

జ 

క 

శిఖరంబు6 జేరెను * తరుచరాళి, 

వెలయు నగ్గిరిగగనచుం + చిత మహోన్న, తంపు 

ప్రబల కాంతులతో నొప్పు * పాండు శిఖరి 

పం క్రిక ౦ఠుని (తొక్కిన + పరమశివుని, పర్వత మువోలె( దెల్లనే + పరిఢ విల్లె. 

శే అమృత వాణి సరోజాకిీ * యనఘు దేవి, నెచ్చబదట( జూడగ సంక 4 యించువారొ 

దము వీడి + చనిరి కపులు. 
ఖ్, జ . 

యచ్చటచ్చట గాలించి * యరసి కొన(, జాల కగ్గిరీం ద్ర 

వవిభుండు, జానకిం గొనిపోవుచో + జాజీపడిన 

హైలుపు మీజుః గౌతమీనది: గీశులు ౪ కాంచినారు. 

శే చంద్రచంద్రికలను గేలి * సలువునట్టి, 

శే॥ భువ నకంటకు(డై న దా*న 

పుష్పహార మో యననొప్పి 
+ 

చః పొలుపగు వీచికాచయము + ము త్రెమువంటి విశుద్ద సీరముం 

గలిగిన గొతమీనది ర + కంబుగ జన్నపుసాల దున్ను నా 

గలి మొన( జిక్కి- వెల్వడిన 4 కన్యను రక్క-సిముచ్చిలింప(గా 

నల/గిన భూమిదేవి నయ + నాశ్రుల ధారయొ నాంగ రాజి లెన్ 

మలా
లా 

క. 

గ 

* కొండెవేయుట, చొశ్లెము పెటుట, కీలుగ 

త్త కేశపంచ సంస్క_రణములు.
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దా 

ంటు వేయుట, కొవ్వు వెటుట, దేలుజడ 
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ఉ॥ కొంచన రత్న జాలములు * కన్నులు పండువుగా (గ వీచికా 

సంచయ మూడ్ని లేర, బెలు 4+ చన్ గమకంబుల వచ్చు గొతమిన్ 

గొంరక చూడనొప్పె ధర( * గొల్పెదు దారమొ గృ(ధ్రరాజు రా 

త్రించర రాజుతో. జెన(గి * శ్రెంచిన మౌ క్రికహారమో యనన్. 

శా॥ న్యాయాన్యాయవిచక్షణుల్ ప్రవగు లా + నందించి గోదావరీ 

తోయంబుల్ దగ ద్రావి తత్పరిసరో + తుంగ ప్రదే శంబులన్ 

దోయం బొప్ప(గ జానకిన్ వెదకి యెం + దుంగానయగాలేక మా 

రాయాసంబును లేక స్వర్లనది డా*+ యందోయి రు(గ త్వరన్, 

చ॥ పసుపును నలు వన్నెగల + బంభరముల్ బకముల్ మరాళముల్ 

పసి నడయాడు క్షేత్రము లు ౪ చల్లని తావులు నీటిపట్టులున్ 

విసవిస నేగి చూచి మట్ 4 వేడ దరించుచు న నారిశే కల వృ 

త సమితి నిండు ధాత్రి తిల * కంబు కుళించము దాటి యంతటన్, 

ఉ॥ కొంకణ దేశమున్ గడచి 4 కోరీక( బశ్చిమబార్తి చేరువన్ 

వంకలు డొంకలున్ వెదకి + వారక యంబరమంటి యేగి యే 

జాంకుని త్రోవ నడు శిఖ + రాగము లొప్ప(గ దేవపూజ్యమె 

క్రుంకుడుగట్టు నాంజను న రుంధతి శ్ లము జేరి రవ్వలన్. 

ఉ॥ ఆచ్చట( గాంచి యందమున 4 కందము గూర్చడు పీఠ లేమికిన్ 

నొచ్చి తరించి భిల్లత రు + ణుల్ తమ శేనియ నిచ్చి గొల్లతల్ 

తెచ్చిన చల్ల మార్చికొ ను 4 కేటగు పచ్చల కొండ సానువుల్ 

చొచ్చి ధరాత్యజన్ వెదకి + గూచిరి మళ్ళిరి చేంకటా ద్రికిన్. 

శా జ్ఞానుర్ మౌనులు జాసవాలులు మరు * న్నారీమణుల్ సాధు ల 

జ్ఞానుల్ పాపులు సర్యమానవులు త +చె ఎలేజీ నారాయణున్" 

జ్ఞానాలీతుని గొల్చ్బువారు విలస + చ్చారిత్రులై వేడ్క_న 

జానం బూడ్చెడు పుణ్యతీరములలో 4 స్నానంబు గావించుచున్. 
షా అ 

శా॥ కామాదుల్ తెగ, గోసి యింద్రియకృతుల్ + ఖండించి నిందానుతుల్ 

సామాన్యంబుగ( జేసి కాంతల కటా | తప్రక్రియల్ రోసి యు 

ద్రామంబై న తపంబు సేసి ముని సం + తానంబు గోవింద రా 

డ్లామధ్యాన పరాయణుల్ సతత మా, నందించు నాకొండపై . 

శా శేలన్ లీల సుదర్శనాదికములన్ + గీలించ భక్తాలికై 

వీలాంభోద శరీరు(డై వెలయు త 4 , న్నిత్యాం(ఘై కంజడాత ముల్ 
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గం 8 బుల్ చెందు మూకందినన్' 

పోలం దాల్చిన యగ్గిరిం గల మ 

సేవించు పుణ్యాత కుల్ ? 
శ్రీలష్మీశు పదంబు చేరు టరుదే + 

ఆగిరిరాజముం దటిసి + యంగదముఖ్యులు చుట్టి వచ్చుచున్ 

యోగసమాధినుండి విని 4 ఢూజిత మాధవ పాదచిత్తుల్లై 

ప్రాగఘభారముల్ తొజ(గ6* బావనులైన తపోధనాఢ్యులన్ 

బాగుగ గాంచి తచ్చరణ + వొరిజముల్ తలసో(క 'యొక్కుచున్ . 

చేని, నెందు. గనక ద్రావిడమున + కెల్లయైన 

ను, వెలలినారలు కొండ మం 4 డలము చేర. 

4&1 

-"తే॥ కుటిల కుంతల యెన కొ; కుత్త్సు 

వేంకటాద్రి వదలి విప్ర + వేషముల 

ముంగిట6 బంటి + చేలు పొనయు 

శే॥ దేశమంతయు నటవీ ప్ర + దేశమగుట: (వేల యిండ్ల 
యలరుచుండు 

సీర పూర తటాక శే దార వనము, లచ్చటచ్చట మిక్కిలి + 

లా 

డి కర్షకుల్ వృషములన్
 +*బో( గోలతో( గొట్రంగా 

సముల్ పనస వృ + క్షంబుల్ తెగందిండి నే 

దింగూర్చు'! బెంపారు పై 

నచ్చటన్ . 

మ॥ పొలముల్ దున్నె 

గల(గం బాజీన .హం 

దిలి యందుండి (స్రవించు ద్రవ్యములు 

రుల దొమ్మాడుగ( 'రొక్కూచుండు నవి యా * రూఢంబుగా 

త్రముల బోలు, నుత్సలములటి శోభిల్లు +, చుండు. జెలు€ 

(ద్ర శచీయును సరభృత 4 సఏీడజములు . 

¢ 

శే॥ తరుణుల విశాల సుషిమ నే, 

యూరువులవంటి కదళీ త + రూత్క-ర ముల, ని 

ఉ॥ వీథుల మో(గుచుండు బహు * విశుక వాద్య విరాన చుదురో 

ద్యోధము నిత్యమున్ వినుటి(€ + డోయద గర్హన మంచు. గేకులు 

శ్సేధము నొంద పంచలును 4 ధింధిమి నాదము విన్న౬ దాఖజపున్ 

బాధ భ్రమంబు గల్లున్క | వాడుక యౌ నెడ( గ్రాణికోటికిన్ ? 

రించిన శేరులం జనయు కీ + జెటందు పూ(దాశలన్ 
మ్. 

ంబుగా నెంచి భీ 

నేక సంధూశ ముల్ 

ఛా॥ శృంగా 

రంగారంగని గండు చయల దిక్ ః (బాత 

మొమగలం గని మహా ౪ రిన్ 

n 
న! 

కిహోతులని ని + "ర్వేదించు. జెలార్చుచున్ . 
| న. 

మింగన్ వచిాస ఇటీ E న జెజీ 
(a రా? 

డిం గాందుం చ ౬ 

క॥ పీతలను పటుకొను కడ, జాతి చెలులు ము తెముల ప, సం గని బక సం 

దు 
అని 

జాతాండములని పగుల, 
తె తురు తాంబేటి 
మాల 

పనన తొనల6 + జిటీగలు పె6 
త 

అనాలా 

క॥ లేత వయసు గల కోతుల, చేతుల6 గల ప? 

శీ ర(వ్రజము క్రియన్
 . 

దోతెంచి ముసరు6 బుష్ప, (వ్రాతమునకు ముసరు బంభ 

చ॥ ధనికుంతో గృహసులగు + డావిడపండి త పాళితోడ ని 

i 
సా 

. 

కుల + దండిగ నిచ్చు వదాన్యరాజితో 6 
రనులకు( గామితౌా చ ee 
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గొనకొవి ద్దుష్షన్లిగ్రహము. గోరిక సేయు నృపాలితోఢ డీ.. 
కొని పులుమేయణగా దొడ్యగెం. 4.,గోరిన +దిచ్చెడి .యావు వెల్లనై 

ఉ॥ మీజీన వె భవంబు లుప.-+:మింప(గరాని విలాతి-యందు పం 

శేరుహవాసీనిన్ వెదకి. + కీశులు' దాంటి గమించి గొప్ప కా 

వేరి పరంగు చోళ సృథి "+ 'వీస్పలింజొచ్చి వనంబు లొత్తుగా € 

బై రులు గల్లి తూటి నెడ + పాజని భూముల! జేరి గడ్డుగన్ . 

_ఉ॥ వంకర టింకరై “పెరి(గి వ్రాలిన మ్ర(కులనుండి రాలు తే 
డెంకలు 'కాళ్ళకుం దగుల 4 డెందము 'త ల్లడమంద డుల్లుచున్ 

వంకలు పాలు తేనియల + పల్లములందిడి లేచి తుడ్చు కొం. 

చంకిలి సంకటం. పడుచు * నాంగక యేగిరి యూ,కి జోకచేన్. 

మ॥ (శ్రుతిగూర్పున్ బొనరించు నాదుక్రియ _ హె. + చ్చుందగుగా (మో(గ ని గః 
కుతతుల్ నించిన గాను6గుల్ విడుచు నిం + చుంబాలు నిండారి సం 

గత మొయుండ(గ( గాంచి 'యాపెనములం .4 గాంక్షీంచి యుల్లంకు ల 

దృుకరీ3ం జొర(బాజి చే(వలట “నెం + దున్ _లేమి వేక్రమ్మటున్ .- 

“చక వికసిత పుష్ప గుచ్చముల! + బెల్లుగ గ్రాలిన షట్పదాళిచే ( 
he) 

' 'బ్రకటిత "గాన 'మాధురి వి * రాజిలు తోంటటలయందు శేనియల్ 

చికిచికి కాణీ వెలువయి + శీఘగతిం జనుచుండ. గీశ ళా 
బకములు గాంచి యేజెయను 4 (భాంతి డిగందిడకుందు శాఖలన్ 

ఉ॥ కేతకి పూల దుమ్మచటి + శేశివనంబుల( బండి (వ్రేలు నా 
చూత ఫలంబులం దవుల( థీ జొప్పడు. బూపుల తావి పండ్లకుజా 

రీతిగం గేదరంబులను + రేగటి పంకములందు కల్య పూ 

లాతతమౌట( బంకిలము + నండలి దీహులు( బొందు గందమున్. 

ఉ॥ (సుక్క_క వాసరుల్ వెదకి 4 చోజళులదేశము దేవి. గానమిన్ 

మిక్కిలి కుంది ధర్మపథి * మేటి గృహస్థులు కల్లు చేరలో( 
దక్కక చూచి యింపయిన + [దావిడభాషకు( డ0కి యంచు? బే 

రెక్కి.న పాండ్య దే శమున + కేగిరి వేగ 'దిటంపు( బూని మై 

చ॥ సకలజగంబులన్ విమల + సన్నుతిగాంచిన గద్య పద్య నా 

టకముల ఖ్యాతి నొందు ద్రవి + డ ప్రకటామృత మున్ జనాలి కి 
చ్చకిముగ నిచ్చి గౌరవ వి *,ళాలత నొందిన పాండ్య దేశమున్ 

లుకలుకలాడు నవ్విబుధ + లోకము పోలు ననంగ౦, జెల్లునే? 



కిష్కా ౦ధాకాండ ము, 

ద్రవగొను చందమొంది జిగి + రాజిలు లచ్చి మొగంటొ? నాన సం 

తపనము గూర్చు పట్లణము + దాపున( గాంచిరి మోదితాత్యులె . 
అ ప 

ఉ॥ కల్ప కుజంబులం జెనయు + కాంచన వృక్షములున్ మనోహరా 

నల జలాశయంబులు మః హా రజత స్ఫుట గోపురంచబులున్ 

వేల్పులు విస్మయంబుగొను + వే శ్మ్యములున్ దనరార( గ్రవ్య భు 

కృిల్సి మయుండు స్వేచ్చగొని , చేసిన యప్పుర మెన్న శక్యమే 

“తే॥ ఇంద్రు నమరావతియు దాని + కీడు గాదు, సూర్య చంద్రుల కాంతులు + చొరకయున్న 

సౌధ శిఖర ఖచిత మణి + జాలకాంతి, చీశటుల( దోలుచుండు ని * శేషముగను. 

చక తగ భువి సంస్తుతించు బహు + దాన విహ ర్రల భూమి భర్తలం 

బొగడిన సత్కవీంద్రుల స + మున్నత గేహములందు పచ్చపొ 

న్నగలును కీలు మంచములు + నాజెపు వస్ర్త్రములున్ సుగంధముల్ 

జిగిబిగి నుండు పోలి. విల సిల్లెను తత్పుర వై భవ క్రియల్. 

చ॥ పసగొన గల్లుగల్లను ర + వంబుల నించెడు గజ్జె అందియల్ 

మిసిమిగలట్టి పాదముల * మించి చరించు వరాంగనామణుల్ 

సికత గలు పూరుషులు 4 రాజిలకుండుట చేత నప్పురం 

ల తేక మ ముద్దయిన + హోటకషప్ప §95 నాగ భాసిలెన్. 

చ॥ అమృతముకంటె నింపయిన + యన్నము ద్రావిడ భాషంటోలు రు.. 

చ్యములగు కేనెలుకా సురయు 4 స్వాదుఫలంబులు తావినింఛుచున్- 

దుమదుమ లాడు జిహ్వాలకు( + [ద్రుప్పును డుల్చు విధాన నొప్పుచున్ 
(శమగొని వచ్చు వారలకు 4 స్వాగత మిచ్చుచు నులడె నయ్యెడన్. 

మ॥ హనుమ జ్ఞాంబవ దంగదాదులు ముదా + యతాత్యులై యీప్పరిన్ 

మన శ త్రుండగు రావణాసురుని స * ద్మంబుండ గా నోవు సీ 

తను కాంచంగలమంచు( గొతుకముకో( + దద్ద్వార సీమన్ సుఖం 

బున జొ త్రెంచిరి వీధులం దిరిగి రా + మోదంబు (క్రుంగంబడన్. 

శీ నరులు సురలును లేరు దా, నవులు లేరు, ప్రాణుజను లేవు రూప చి, తములు లేవ 

మటియు యాథార్మ్య వస్తువు + తెజి(గు లేదు, వట్టిపరమున. దిరుగాడె + వానరాలి. 

పీజీ నడబొావు లుండెను + నలినాకరములుండే(. దావులు వెదజల్లు + తావ లుండే 

నుత్ప్చలాతుల మంజు + లోకుల( దెలిపెడి, శుక పిక శారికా + నికరముండె( 

గలహంపలుండె: ద 4 త_లిత సుఖంబుల, ననుభవింపంగ.6 దొ, య్యలులు లేరు 

వానరు లాపుర + వైఖరి యంతయు, నరసి మాయాదృృశ్యె 4 మనుచు. దలంచి 



496 కంబరామాయణము.. 

తాసుత( గానవచ్చు నను * ధెర్యము లేదు. మరించుకే యి(కన్ 

మోసములేనిత్రోవ యగుం + బోవుట సిగ్గిలు పెన్న యుక్త మే? 

మః గడువున్ మీఆ:గఈ గార్యమున్ సమకుజం + గై కోక. “కిష్కింధ కూ 

ఆడగా నే(గినం దం డ్రికోపపడు శ్రీ + రాముండు చింళతాంబుధిం | 

బడు నాఘోరము గాంచ(జాల నగుటన్ + బ్రాణంబులన్. వీడెదన్ 

గడు ధర్యజ్ఞులు మీరు నిశ్చయముతో (+ గ ర్రవ్యముం డెల్పు(డీ, 

చ॥ ఆన విని జాంబవంతు( డిటు + లాడు( (బభుండవు నీవు సన్నత్రో 

వన చనువార మీవు కడ + వం గని యిచ్చట నేడ్చుచుందుమే? 
మనమున దార్హ్యమూని యను * మానము మాని వినాశవార్త నీ 

జనకునకున్ వచింపః జన, * జాలుదుమే? సలుమాట లేటికిన్? 

-శేః వినుత విశ్రమః యువరాజ! వెనుక శేగి, తెలున(గానేమిగలదు చిం + తింపు మయ్య 
యేము చావంగం. దగుంగాని + యింగిత జ్ఞ :, నీవు చావంగ( దగవుమ + న్నింస(దగుదు 

చః అదివిని జాందివంతుని త + దన్యుల. గాంచి వచించు నిట్లు లం. 

గదుడు మహాత్ములార। దరి 4 గానక మీరు విపన్మహోంబుధిన్ 

బ్రిదిలి మునుంగుచుండ నొక వీరునికై వడి నేను మా(త వే మే 

మదిమది శేగినను జనము , మన్నన నేయునె? యద్ది యు క్రమేః 

కే పెద్ద లేమందురో యను + భీతిలేక. వెంట వచ్చిన మిత్రులు * మంట. గలియ. 

వీంయు చావక యిటు వచ్చి + నా(డొ! యనెడి, లోకనిందకై. యరిగెద + నాకమునక 

కీళ్ల మనమిందజము నిందు + మరణీంతు మేని నా, తలిదండ్రు లెల్(గిన( + బొలియువారు 
౫ఆదెవిని రాఘవు( * డతని + తమ్ముండు తె. య్యుచురు తద్వార్త య 4 యోధ్య (బ్రా 

భరతాదులును తమ + ప్రాణముల్ విడుతురు, వారి తల్లులు వెండి + పౌరవరులు . 

చచ్చెడువారిది * సత్యంబు సత్యంబు, చెడితి( జెడితి( జెడ + బొడమినా(డ. 

ఆః పుట్టి నిల్లు తాను ‘ 'మెట్టిన యిల్లును, వెలుగ జేసినట్టి + విమల చరిత 

లోకమాత సీత + , కాకుత్సు కులపతి, కానరాకయున్న + కారణమున. 

"తేష అంగదుం డోర్వలే కిట్టు. * లాడునంత , నిప్పు క్రడువునం బుట్టిన + చొప్పుగాంగ 

ఎెలవారల యులముల్ ౪ తల్లడిల్లె, బుక్షనారు(. డంగదు( గని + యిటులనియె 
గా ag) అ 

ఉక ఏవగ నెంచిచూడ మతి + యీవునునీజనకుండు రాజు సు 

(గ్రీవుండు దక్క-6 గీశకుల + కీర్తిని విల్చెడు వా(కు లే(డటుల్ 
గావున నీవు సీలుగుట + గాందగదంచు వచింఛినాండ నౌ 

శ్రీవరు చావు గూర్చి యిట( + జింతన సేయుటయేని యు క్రమేః 



కిష్కి0ధాకొండము 

ఉ॥ ప్రాణముతోడ( బోవ(దగు + వాడవు నీవొకరుండవే చుమీ 

యేణవిలోచనన్ వెదకి * యే ర్రెల వానరవర్యులెల ని 
స్తాణ భజించి క్రమ్మణీల( * జాలక చచ్చిర యంచు నాజగ 

త్రాాణునకుం గపీంద్రునకు + రాణ వచిరీపుము మాకు మాటబుగన్. 

చః అనవుడు నాంజనేయు'డను + నర్యమ శీఘగులా5! లోకదుం 

దున నొక భాగమేని వగ + తో. బరికింప.గ లేదు రాముదే 

విని; మటీయింతలో గమన + వేగము మాలినవారిమాడ్కి_- (శ్ర 

ద్దను విడువారి పోల్కిని వి * తాకును వేసట నొంద. జెల్లునేః 

శా॥ పాతాళంబున నూర్ద్వలోక ములలో , స్వర్తాడిపై( బద్మసం 

జాతాండ .వ్రజమందు నిబ్బరపు ది *, క్షంబూని వీకించుచుకా 

సీతా దేవిని కొంతు మేని మట్ యా 4 కేపింతురే? తప్పుగా. 
జేతంబందు దలంతురే? యొడయ,డున్ + (శ్రీరామ సౌమి తులుజా 

ఉ॥ కావున జానకిన్ వెదకు + కర్ణమె న్యాయము లోక మెల్లెడన్ 

దీవరమంది రోయుదము + కే,కువ నంతట. గానమేని యా 

ధీవరు(డౌ జటాయువు గ + తించిన దారిని పోద మిష్పుడీ 

త్రోవం జరింతుమేని యప 4 దూజు గడింతుము మూర్చ పద్దతిన్ . 

ఊఉ॥ నీతుల నిట్లు మారుతి గ + ణీంచి వచింప(గ గృ(ధరాజు సం 

పాతి. యనుంగు;దమ్ముండు న + పార కృపాళు(డు నిత్య విక్రమో 

ీతు(డు నీతిమంతుండు వి , వేకి జటాయువుచావు వింటచే. 

జేతము తలడిల వడిం + జే౭ గపీశ్వరు లున్న చోటికి ౯. 

పీ॥ ఆయత కీ ర్తి జ + టాయు వెటుల( గూలె, నని కొట్టుకొను గుండె * యొనరువా(డు 

గడగడ వడ(కు మే + నలవా(డు పవి విన్న, పకమౌ శ్రైలంబు + పగిదివా (డు 

తమ్ముని చంపిన + తత బలు డెవ(డని, కన్నుల బాష్పముల్ + గార్చువా(డు 

భూమిపై గర్హించు + భూరి మేఘముమాడ్కి.. వేదనచే( బల + వించువాండు 

త్రే॥ గుల్మత రు లతాదులు మిట్ల గ్ గుట్టలెల్ల, సమము లగునట్లు (క్రొక్కుచు + జరగువా(డు 

వాయుదేవుండు బలముతో + వె వదొంలు, వెండికొండ విధంబున + వెలయువాండు 

శే॥ వచ్చి చేరంగ బ్లవగులు + భయమునొంది, పరుగులిడిరి.కకావిక( *  బవనసూను 

డుగ్రు(డె నిల్చి పక్షీ రూ పొంది వచ్చు, మాయలా(డవు నిలుమని + మాజుకొనియె. 

Gu మార్కొ-ని నిష్కలంకుండును ళీ మాన్యు(డు దుఃఖీతు (6 డార్తి( దమ్మునే 

ఆత్ర తి 
పర్కొానువాండు కన్నులను .* వృష్షిగ్యన (తులు రాల్చునాత డే 
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కోర్కియు లేనివాడగుట( + గొంచక యింగితవేది తత్త్వమ 

త్యర్కు(డు వాయుసూతి ముఖ + మందలి చిన్నె లెజీంగె బాగుగన్. 

కేశ ఎటీగి యాత (డు డాయంగ * నెదుర నిలిచి, వాయి తెజవక మున్నె సం * పాతి నాయ 
నుంగు(దమ్ము జటాయువు + నొంచి కూల్చు. శూరు( డెవ(డనియడిగె సా + మీరింగాంచి 

కే॥ అంత మారుతి నీదు వృ + తాంత మిపుడు, నిజము దా(పక తెల్పుదే + నియును పిదప 

జరిగిన యుదంత మెల ని + శృయముగా (గ 'దెలుప(గలనన సంపాతి * పలికె నిట్లు 

ఆ॥ నాకు వెనుక, బుట్టి + నాకన్న ముందుగా, మరణమొంది యశము + ధరణీ నిలుపు 

నాజటాయువునకు + నన్నను భ్రాతృ వి,ఇరహితవృ త్రినిట్లు + (బదికినా6డ . 

_ తే। అనిన సంపాతి పల్కు-ల + నాలకించి, యడలి యో పక్షీరాజ! ద + శాస్యుతోడ 

నాల మొనరించి యతని చం * ద్రాయుధమున(, గాలగతి నొందెనని పల్కె_ + గా లిపట్టి 

కే॥ విన్న సంపాతి వజ్ర ని + ర్భిన్న కుధర, భాతి భువిందిడి వేడి ని * శ్వాసములను 
వదలి (ప్రాణముల్ త త్రజి : పాటు సెంద, హనుమ పల్కు_ల'క్లే పల్కి + యడలిబడలె 

మః అను(గాః భానుడు కాల్చ్ప? బక్షములు పా + డై పోవ నిచ్చానువృ . 

త్తిని. కెందుం జనలేక దుర్భర మహా + ర్తిం బొంది చాకుండ(గా 
నినుచే సుంతయు నొవ్వి చెందవును నీ + వేముందుగా బోవు "బం 
దనువొ ధర్మము? చిత్రమయ్యె నిది మా , యాలోకమంచెంచెదన్. 

మ॥ సర పీజాసను( డపియుండ భువియున్ + స్వర్గంబు నిలొంద (గా 

వర ధర్మంబును నిల్చియుండ దివి గ 4 ల్చంబిట్టులే యుండ నం 

బర వాయు జ్వలనాంబు మేదినులు స 4 ర్వంబ'ళై యుండంగ సో 

దర। నీవొక్క-(డ వెట్లు కూలితివొ? చి, త్రంబయ్యె నాకియ్యెడన్. 

ఉ॥ రంభ కనూరుచే( బొడమి + రాగము మీఅ(గ నిన్నినాళ్ళు సం 

రంభముతో ( జరించితిమి + క్రందగు లోక ములెల్ల వెండి( బ్రా 

రంభము దో(జె నిర్వురకు( + బ్రాయిడియైన వియోగ మిష్పుడా 

రంభయె తల్ల్తి(పేమగొని + రమ్మన నేగితె నన్ను వీడుచుకా. 

ఉ॥ వీరవరా[గణీః గరుడ + వేగః దశాస్యు(డు మూ(డులోకముల్ - 
వారక గెల్చు(గా కడలి + పాజక నిల్బెనె? నిల్చి ధీరుండై 

పోరెనె?* పోరు(గాకః పొరి 4 పుచ్చంగ6 జాలెనె? చిత్రమయ్యె నా 

గారిని పాము మార్కొని జ + యంబు గడించెను ధాత్రి నే(టికిన్. 

తె అనుచు సంపాతి పలవించి + యవశుండై నం, దలరి మారుతి సమయోచి + తంబులె న 

పలుకులాడి యోదార్చ నా + పకీవిభుడు, మరల నిటనియె. మరుత్కుు , మారొ(గాంచి. 



కి ష్కి.౦ ధాకొ ౦డ ము. 

ఆః॥ క్రొర్యశీలి బహుళ + కపటి దశాస్యుతో(, బోర(గా జటాయు + వునకు నేమి 
హేతు వొనరె. డెల్ప + వే మహాత్మక; యన, వాయుప్పత్తు9( డిట్లు పలుక (దొడ (గ. 

శ్రా మారామ ప్రభు ధర్మపత్ని మిథిలా 4 క్మైనాథు సత్పుత్తి9 సీ 

తా రామామణి దుష్టర క్షకుండు దై, త్యస్వామి కావించు మా 

యారంభంబున( జిక్కి. నాథు నెడంబా * యం గల్లె నవ్వేళ లం 

'కారాజన్యు: డు ముచ్చిలించికొని యే + గంబూనె భూమీసుతన్. 

శా॥ ధర్మాత్ముండగు నీదు తమా డట దై త్య (క్రొర్యముం గాంచి దు 

ష్కర్ము స్నీతుల( చేర్చ జూచి యెటులుం + గాకున్కి( గోపంబునన్ 

మర్మం బంట నభాలి దూ(టి దనుజున్ + మార్కొంచు ధా శ్రీసుతా 
విర్ము క్రిం దలపోసి సంగరము పూ + నెం బల్మి లంకేశుతోన్. 

ఉర్పాహ॥ పూని వాని యరదము( బొడి + పొడిగః జేసి చేతులున్ 

మెను వా(డిగోళ్ల ( జీల్చి + మిగిలి ధిటవు (గుంచ(గా 

దానవుండు శంభు. డీయ. 4 దాల్చిన కరవాలుచే 

నూని నీదు తమ్ము నుసుజు 4+ లూడ్చి పోయె నావుడున్. 

ఉక తమ్ముని చావుక్రె మిగుల + దానము నొందితి(ాని రామ కొ 

ర్యమ్మున న శ్వరంబయిన 4 ప్రాణములం ద్యజియించి నిత్యమో 

క్షమ్ము గడించె నంచు మది + సంతసమందెద నట్టిజన్మ మే 
. యిమ్ముగ సార్గకం బయిన + దెన్న మహీస్టలి భ క్రస త్తమాః 

ఉ॥ రామునిదేవి. గావ సమ 4 రం బొనరించి రణంబునంద యా 

స్వామినికై ప్రియంబుమెయి6 + బ్రాణము లర్పణ చేసినట్టి గా 

రా మనుజుండు నిక్కము స్పి + రంబగు నిర్మల కీ ర్తి దేహుడై 

భూమిని గల్లువాC డనంగ * బోలు మటొక్క-టి చెప్ప నొప్పునే? 

ఉ॥ (శ్రీరఘువీరు నెయ్య మొన + రించిన తమ్ముడు రామ సేవకై 

జాటీచి జీవముల్ విమల 4 శాశ్వతకీ ర్తి గడించే దానిచే, 

. గూరిన నషమేడి? మణీ + కోరిక ( బొంద (గదగ్గ యర్గమున్ 

గౌరవ మున్నె? సంతసము + గాంచ(గ నింతకు మించి కల్తునే? 

చ॥ అని వినుతించి నిర్మల జ.+ లాశయ మందున మజ్జనాదికం' 

బొనరిచి వెండివచ్చి ప్లవ + గో త్తములార! వడిన్ ధరాత్మజా 

తను వెదకంగ వచ్చితిరి + తమ్ముని వార్తను డెల్ని నన్నుపా 
వనునిగ( జేసినార లొక * వంతను గూర్చిన వారె మీరలున్? 



&08 క౦0బఐబరామాయణ ము, 

చ॥ మృదు మధురో కుల న్నిజము + మేకొని పళ్కెడు వీరులార। యొ 
స్పిదముగ నేకకంఠులయి 4 (పేమను తారక మం[క రాజమున్ 

బిదరక యుచ్చరింపు+ డటు + పావన నామము విన్న నాకు మే 

లొదవును రాము సత్కరుణ నొప్పును కాలిన పక్ష యుగ్మమున్'. 

మ॥ ఆని సంపాతి రహించి వే(డుకాన( (బ + త్యక్షంబుగా( జూచు వే 

డ్కను (శ్రీరాముని దివ్యనామము తదే + కస్వాంతులై భ క్రిభా 
వనతో( గీకులు పాడుచుండ (గనే త 4 త్పకంబు లందంబుగా 

దనరెన్ విస్మయమంది 'రెల్లరును త 4 దాన (ప్రభావంబుకై . 

 చ॥ సురుచిర దేహకాంతి గల సూనృత భాషుండు గృ(్రరాజు, శ్రీ 
వరుని కృపా కటాక్షము న + పారముగా( గొని జెక్కలొప్ప( దీ 

వరమగువహ్ని( (గక్కు కర + వాల మొఅజఅంగొనుపోల్కి( బక్షకొం 

తరగత దీర దేహు(డయి తద్ద వెలింగె( బ్లవంగు లుబ్బ(గన్ 

ఉ॥ జెక్కలులేని యండజము + జెక్కలు గొన్న విధంబు గాంచ(గా 
నక్క_జమంది సందియము + నంది భయంబును పొంది రాఘవు౯ా 

నిక్కపు భ క్తిచే( గొలువ * నేర్చిన వారికి. గల్లు లాభమున్ 

జక్కని కన్నులార (గని + సల్పిరి పాడుచు మోద నృత్యమున్. 

శ॥ (శ్రీరామ నామ మహిమము, నారూడిగ( దెలిపినటి + యఠ౭డజ రాజున్ 
ban) 

గారవమున (మొక్కి యతని, చారిత్రము దెలుప వే,.డ 4 సంతువుండె 
మ ముం 

క॥ పలుకు నిటు మి(తులారా!, యిల(జీ(కటిగొంగ రథము 4 నే డెజ నడపం 

గల యరుణుని సుతులము (గ, దల కులమున కేలికలము + తరుణ వయసున ళా. 
ఇ | 

క॥ సురపురిని చూచు వేడుక, నిరువురమును నెగసి యెగసి +, యేగుచునుండన్ 

. ఖరకరుని చేరువకు( జను, తరుణంబున నత౦డు కాంచి + తదయు. గినిసెన్ 
యణ 

శా॥ నాకన్నం గడు నూర్ద్వమం దరుగుటన్ నాతమ్ము(డల్లాడి య 

న్నా! కాపాడుమ యన్న నేను తనక ౪*న్నం బెకి వే పోయి యా 

కా(కం దాక (గనీక కాచితిని జె , క్కల్విప్పి, నామేనికిన్ 
సోంకెన్ వే(డిమి జెక్కలుం గమరె నీ, కోయీ స్తలిం గూలితిన్. 

మ॥ ఫుడమిం గూలిన నన్నుగాంచి రవియుం , బూర్జానుకంపామతిన్. 

సె: బెడ్తతస్పాయంగల రాముధర్మసతి న , న్వేషింప(గా వానరుల్ 

కడున్ వచ్చుచు నిన్నుగాంచి యెలమిం. + గాకుత్త్స సంకీ ర్తనల్ 

._ ఎమిడువన్స్ 4 తైక్కలు వచ్చు (గాకని విస , న్మోక్షంబు వాక్రువ్వ(గన్, 



కిష్కి 0ధాకాండము 

ఛా! నొపక్షంబులు భస్మమౌ కతన సం + తాపించి నిట్లూర్చుతో 

సీ పృధ్వీధరమందు గూలి మరణం + బే మేలుగా నెంచుచో 

శాపానుగ్రహశక్సు( డార్తజన ర 4 క్షన్ లోక సారంగు డా 

నాపూన్కిన్ వదలించి యూజడిల వి 4 న్నాణంబుగా( బల్కుచున్. 

చ॥ చదువని మూఢులంబలెనె + స్వాంతమునందున నుత్సహించి స్వః 

పదమున కేగనేంచి యిటు + భంగము నొందుట నీదు తప్పుకా 

కిది మజీయిక్క' పే! యినకు + లేశుని దూతలు వచ్చునంత కుం 

బదరక యుండు మూత్మవఢ + పాతక హేతువు శీలధర్మ మే? 

ఉ॥ గర్వ మదెటివారికిని 4 కాని గుణంబది కల్లి యేచుమీ 

సర్వము(గోలు పోయితివి ఖీ సత్యము వానర రాజి పూని. మె 

నుర్వర కన్యకై ప్రభు ని + యుక్తిని వచ్చును మేలుగల్లు ! నీ 

కోర్వని యిటితీరు తగు + నో? యని యమ్ముని మండలింప(గన్. 

చ॥ తుదకిటు జీవముల్ నిలిపి + దుఃఖము లోర్చుచునుంటి నామహాో 

పదగని దిక్కుదో (పక య + పార మనోవ్యధ నొందు తమ్ము డ 

య్యద నున నాయనుజ్ఞ విన + యంబున మీట (గలేక గృడ్రికా 

టదమును పొందె మాచరిత + పావనులార। గహించినారల్? 

డ॥ మీరలు వచ్చినారలును + మేలిమి జెక్కలు వచ్చెనాకు మీ 

చే రహి నొందితిం బుడమి 4 (శ్రీరఘురామున్ని శే సేవ సేత మీ 

కారయ నెట్లు ధర్మమగు + నట్టు లెనాకును ధర్మమౌట నే 

నారసినంతవట్టు తెలి, యం దెలుపంగలవా(డ నమ్ము (డి. 

ఉ॥ దేవిని దొంగిలించికొని + డిటరి నీచుడు పాపి క్రూరు(డీ 

(తోవనె యేగం గాంచితిని + దుష్తుండు లంకను చేరినాండు తా. 

గావలినుంచినాయడు జన * క ప్రభు నందిని యందయున్న దీ 

రే వగినై న సన్తి: దరి + యింప్పుడు కాంచు,డు రామగేహిని 

చ॥ ఏగుట కెట్లు శక్యమగు + నిచ్చటి కున్నది నూజు యోజనాల 

సాగరే వేష్టి తం బయిన + ఇంక యముండును చూడి. నిల్చ్ప (గా 

వీగును' బెగ్గడి ల్లి దను; జేంద్రుని కోప దవాగ్ని పొావకున్ 

జా[గటజలాడ(జేయు నన; + జాలుదురే యెవరేని చేర(గన్? 

చ॥ నలుపయు శంకరుండును చ + నంగ నశక్య మనంగనేల? క 
ర్వలియును కాలు(డున్ జొర(గ ౪ రాదు చరాచరకోటి లోపలన్ 

tal 



తరి? క౦బరామాయణ ము. 

వెలుపలనున్న వెన్నుడు ప్ర, వేశ మొనర్చంగలేండు మీరలీ 

సొలుపు నెజింగి "పెల్లు దల + పోసి చనుండు మెలంకువం దగన్. 

ఉ1॥ ఇందటు( జేరి పోదమని + యెంచుట గూడని కార్యమౌను మీ 

యందు సమర్డుడై 'మెలపు + నందిన యొక్కారు( డేగి డాంగియం 

దందు చరించి రాముసతి + నారసి తెల్పు(డు తన్నిదేశ మ 

బ్లొందిక గానిచో మరలి + యోపిక ( దెల్పు(డు నా వచస్సులన్. 

మ॥ పరిపాలించెడు వారు లేమిని ప్రభు 6 (భంశంబుచే బాడి వీ 

సరవోవం జెడు గృ సంఘములు ర 4 &్షస్ఫూ రి కే. బోవుపే 

యురవొ మీరలు రెంట నొక్కటి తగకా + యోచించి చేయుండు సు 

స్టిరకీ రికా వహియింపు( డంచు. జనియెన్ *, దీవించి సంపాతి తాన్. 

14. మహపౌంద్ర శెల పటలము (20) 
ల్ 

ఉ॥ తప్పులు పల్కునే యత (డు + తద్జు(డు (గ్రదలటే (డు తెల్పునా 
t= G 

చొప్పున: బోవ జానకిని 4 చూడ (గవచ్చును 'రెంట నొక్క._టిన్ 

దప్పుక చేయ(గా వలయు + దాంటుటయా జలరాశి? రాముతో 

నిప్పని డెల్పుటా? యుచిత + మెయ్యది యేర్పడ నిక్చృయింపు(డీ. 

మ॥ త్రిజగన్మోహను(డైన రాఘవుని సు + గగ్రీవున్ వెసంజేరి భూ 
మిజ వృత్తాంత మెజింగినంత తెలుపన్ + మేలొందు( గ ర్రవ్య మ 

క్కజమౌ ఠేవ౧ బయోధి దాటి యచటన్ + మ్మెపు త్రి) సీక్షించి నీ 

రజ ప త్తేక్షణ తెల్పు వాక్యముల నా + రం దెల్చు టుతగష్టమౌ. 

పే॥ గడువు కడవ(జావ( + గడ(గినారము సిగ్గు, చెడ((గమ్మణిల సాహ + సించినార 
మివి రెండు తొల(గువ + డువు విన్నవారము సంపాతివలన ని 4 శంకముగను 

కడలిని దాంటి లం + కకునేగి + జానకి(, బొడగాంచి రాయగల ౪ పుణ్యు( డెవ (డు? 
మా(ప్రాణ మాన సం+ రక్షణ భారంబు, నతనిపై నుంచితి + మనిరి కొంద. 

శే॥ అ సమసూరులు సీలాదు 4 లంబురాళి, దా(టు శ కి లేదనిరి 4 సంద్రంబు దా6ట( 

గలను వెదకుదు మరలి లా(4 గలనొ లేనొ?, యనుచు శంకింతు ననియెయదా 4౪ రాత్మజ 

చ॥ నలువ కుమారు. డిటులను , నాయనలార। త్రివిక్రముండు భూ 

స్టలి నొక కాలితో, గొలువ( 4 దక్కొానుచో జయభేరి దేసి ది 

క్కు_లను డదతీణించు తటీ( + (గుచ్చుకొనం గనకాది కొమ్ము నా 

“బలము చెదెన్ బదం దిలుకు + పటైసు నొచ్చుచునుండు నిప్పుడున్ 

ఉ॥ కావున నబి జంగ6గొని + కావలికోటను దాటి లంకలో 

2 జేవను చొచ్చి రాక్షసులు + చేడ్చడు చే(తలు చేసి జానకీ 



కిష్కధాకాండ ము., 

దేవిని గాంచి వచ్చుట కు, దీర బిలంబుజవ ౦బు లేదు నే 
(arn) 

నేనిధరిం బోవనేరు నని, యిమ్ముగ నంగదు( గాంచి యిట్లనుకా. 

ఉ॥ రాజవు నీవు కాన( జన + రాది(క నెవ్వరి వే(డవారమీ 

యోజ( దలంచుచుండుటయు + నొప్పదు తొంల్ర దినేశసూతికిన్ 

రాజిత క్రీ ర్తిశాలి యగు * రాముని చెల్మి ఘటించి యున్న యు 

శేజీత మూర్తి యుండ( డెక + తేరకు, జింత వహింపనేటికిన్ ? 

ఉ॥ నెయ్యము గూర్చినాండు రఘు + నేతృు పదంబుల( గొల్చినా(డు తా. 

దియ్యము మీజ నుంగరము* . దెచ్శినవా.డు యశంబు గూర్చు వా 

డెయ్యెడనేని హెవ్చరిక * నే డ్రెజం గార్యమొనర్చువా(డు జో 

డీయ్యిల లేనివాడు కల. + డియ్యెడ మారుతి చింత యేటికిన్ ? 

సీ! పవననండన? నీవు , మెప్టి పె పొందని, చిర జీవితమ్నును + చెందియుంటి 

సకల శాన్త్రంబులు 4 గ్ దబఠియించి, యంచితార్థమ్ము గ్ర + హించియుంటి 

వివరింప వలసిస + విషయమ్ము ఈ అనువొంద(, దెలుపు "వ క్రఖత్వానం + దేణీయింటి 

క ర్రవ్యముల( బూర్రి॥ గావించు సుస్టిర ,' సంకలు డంచు( (ఐ 4 శ స్తిగంటి 

శ్ క్రీగంటి, బుద్ధి నపర విధాత యన్ 4+ పొలుపుగంటి రే జము(డూశోంకించునంతటి * 

+ మీరతనయః రణమునందు రుద్రు(డె యను 4 'గణుతిగంటి,  మేమెలుంగమె నిన్ను స 

చః అనిలమునందుగాని మటి , యంబువుళంద్రునంగాని యు(గమౌ 

ననలమునందుగాని మృతి + నందవ్య దివ్యశరాళు లేవియున్ 
జెగకి వదింప(జాలవు వి, శష గుణుండవు నీకునీవ కా 

కెన మటీ లేరు దాట రహి + యించిన నండము దా(ట(జాలెదున్. 

చ॥ సులుపుగ మంచి చెడ్డలను శోధనచేసి..వచింపనేర్తు వి 

య్యిల నసహాయకూరు డవు + న్నేర్గెల శత్రుల గెల్వనేర్తు వ 

గలికను లంక కేగి మణి + క్రమ్మజనేర్తు దురంబునందు దో 

ర్చలము నశింపకుండెడు స్వ + భావము గల్లినవా(డ వయ్యరే।, 

ఉ॥ మేరువువంయె దొడ్డదగు(* డేను ధరిండువు కార్య మేర్పడన్ 

వారిధరంబునుండి పడు 4 . వర్షకణంబులలోన, చిన్న యా 

కారము నూని తూటుదువు + గ్రక్కున లీలగ నె త్రనేరు నీ 

ఢధారణి నర్యముం గదిసి 4 తా(క(గ'నోపుదు చిన్ని చే శేవలన్. ॥ 

మ॥ మచీయుం జెక్కు_ వరంజులందియును సం + భావింతు కీలంబ యే 

డెజి జాగోగు లెజీంగి యేర వ్రజతు పృ ‘ ధ్వీపాల ధర్మం బులన్ | 



684 కందబరామాయణము. 

హరిచేనేర్చి దినేంద్రవంశజునిచే + నవ్వాలి( జంపింపవ్వే 

పురుహూతాశని బాల్య రోమమొక (డే( + టోంగొట్ట మున్నోపెనే? 

మ॥ రణరంగమ్మున ( దా(కునేనియ జగ + ద్రాతమ్ము లొక్కు_మ్మడిన్ 

దృణకల్సమ్ముగ( జూచువా(డ వొరు లూ * హింపంగరాన ట్టి భీ 

షణ నిస్తుల్య బలుండ వర్కుని రథ + సారో (గ్ర చేగంబుతో ( 

గణ(కం బోవుచు నేర్చినా(డవుక దా గాంక్షీంచి సదావ్యలన్ 

ఉ॥ నీతిపథంబునన్ దిటగ + నిల్చినవా'డవు సత్యశీలివిన్ 

నాతిసుఖంబు చిత్తమున + నాటని ధీర జి కేంద్రియుండ వున్ 

భ్యాతిగ వేదముల్ చదివి + యందలి మర్మ మెబింగినా(డవున్ 

ధాతవు కా(గలా(డవని + ధారణి( బేరు వహించినా'డవుళా 

శా! సీతాన్వేషణ కీవ యర్హు (డని రా + జీవాక్ స్నుగీవులే 

(ప్రీతిం బ్రేరణ సే సయ యేలనుచు నూ 4 రీకొరముం దెల్పుటల్ 

చేతంబందున' నుంచినా'డ వది నీ + చే6 దీరు నిక్కంబు నీ 

చేంతల్ ధా త్రిని సుసికంబు లయిభాః సిల్లున్ మరు న్నందనా। 

ఉ॥ కొలముకానిరో నజ (గి * కొలము వుచ్చ (గ నేరు వయ్య! FE 

రాలము కూరెనేని కడు + నాగ్రహ మందిన సింగముంబలెన్ 

వాలుదు వెల్ల కార్యముల ( + బటి సమగ్రముగా నానరు వి 
లు అలీ 

అద ది అరు అర సల 2 a 
ఘ్నాలి నెది [ఏ (తోచుచు మ(హాఫ సద్దిని గాంచు ట[బమే? 

మ॥ అమరేంద్రాదులకై న నాదరణమై + యాచర్శమై యొస్పు శీ 

లముచే సుక్షమచేత( గామిత విధుల్ , సాధించు ధీళ క్రిచే 

విమలాత్మీయక | సీక( గానిపనులీ పృథ్వీస్తలిం గల్లునే? 

యమరం దెల్ప(గ (దగ్గ దొండుగఅ దే" , యర్తంబు? వాతాత్మజా। 

శా॥ నీవే వారిది దా(టి మైథిలిని-స + స్నీతిం బరీక్షీంచి దే 

వీ వృత్తాంతము దెల్పంగాంగల మహో 4 వీరుండవై యుంటి మా 

జీవంబుల్ భవదీయ హా సగతమె 4+ చెలాఇరు మాకింక నే 
ఆటో ము త 

తోవ పెదొ యంచు విశఇస్పజు పు * తు౦౦0 డరి వా[కువ(6గన్. (తవం జూపెద్ 0 విశ్వసృజు పు + త్తం ల కువ 

రే అవనత ముఖాబ్దమం దొక్క-యంబుజంబు, మొలచుపోలికన వ్యి కే ల్యొాగిచి హనుమ 

వానరావలి యుల్లముల్ + పల్లవింప. డెలిపె సీరీతి. దనమది 4 తేటపడ(6గ. 

మః త్రుటిలో సప్త ప సముద్రముల్ కడచియు 4 దోకిగెంచి లోక ంబులన్ 

జటుల ప్ఫీతినడంచి గెల్చు చతురుల్ , * చర్చింప మీరిటు వి 



కి ష్కా ంధాకొండ
 ము 

స్ఫుట భావంబున నాజ యిచ్చుటలు ను. తూ్రూర్వారిత ౦బె న.య' 

ఇ 
వ్ జ 0 

పటు భాగ్యంబుగ నెంచెనన్ దృఢమతిన్' + భావింప నల్పజ్జ్ఞు(డన్ . 

శా లంకొపట్టణ మడ్డుతో 6 బెటీకి లీ + లండెత్తునా? దై త్యులన్ 

బింకంబుల్ చెడ(గూల్చి రాఘవుని దే + విం దెత్తునా? వాలుతో 

లంకాధీ కుని గట్టి యీడ్చికొని పో +, లన్ వత్తునా? యేది మీ 

పొంకంబై న మనోరథంబు వడి( దె + ల్ఫుం డిపై కావించెదన్. 

శా॥ వెన్నుం'డేపున నొక్క పాదమున! బృ 4 థ్విం గొల్బు చందంబునన్ 

గన్నం గొల్చెద సీసముద్రమును ర + క శ్మే9ణికిం దోడుగా 

నెన్నకా వేల్పులు వచ్చినన్ నల(చి మీ + యిష్టంబు గావింతు ని 

ష్టిన్నత్వంబున నుండు(తీ సమద సం 4 శ్రిషాత్యులై 'వానరుల్! 

శా॥ భూభాగంబును ముంచ(గా। దొడరి యం + భోధుల్ విజృంభించినన్ 

భూభాగంబె పటాలునం బగిలి పె, వ్యోమంబుతో ( గూడినన్ 

శ్రీ భూ నాయకు నాజ్జ పక్షములుగా6€ + జెన్నార సేవాబల 

శ్రీ భాసిల్లం దరింతు6 దార్యుని క్రియన్ + (గ్రీడావిధిన్ వారిధిన్ . 

మ॥ త్వరగా నుత్తరు విండు క్రమ్మజీలు నం 4 దాశన్ సుఖంబుండుండీ 

ధరణీపు త్రిక గాంచి వచ్చెదను వ్య 0 ర్థద్రక్రియకా రాగటం 

చుణీదిన్ మారుతి యెక్కే-( దచ్చిఖర ము + దోకిగంబునన్ కేచి వా 

అగ ఎడ్ 
ఆర్ష అర 

అర మా 

నరు లాశీస్తులు సయ వేల్చులు ప్రసూ.+ న |వాతముల్ సల్లంగన్ . 

మ॥ జలదిన్ దాట. గుకూహలుం డయిన యా + సామీరిదె దాజి స్వ 

స్పలముం గొల్వ(గ నె తినటి హరి పా + దంబట్లు తదాత్రమున్ 

యు 
ల్ చ 

{7 ళ్ 

గలయం బెంచెిను ్రీసదుండను సమా *భ్యాస్ఫూర్తి సారంబుగా 

నల శ్రీపాద మె సాజియౌ ననుచు (ద + హ్మోాదుర్ అ్రశంసింప(గన్ 

మళ రణ శేడోధిక విక్రదుంబు దిశలం 4 బ్రాజిలుచున్న టవా 
| న్. మన. 

రణ కీజోరిక విక్ర మంజు దిశలన్ + రాజిల నాకొశ చా 

రణ కీజోరికు( డస్తమించు మునుపే 4 రక్షోగణాధీ్న రా 

వణ కేజోధిక పటజంబు వడిం టో + వంగన్ సముద్యుక్షు డై. చ స 
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శా॥ వంచాస్యంబు లనేకపంబులును కం 4 పం బొంద. బంచాస్యు నం 

శాంచత్పుణ్యుని భార మోర్వక గిరీం ౪ ద్రాగ్రంబు కుంగార ని 

ష్కుంచద్వాలము మేన, జుట్టికొని య 4 చ్చో నాది కూర్మంబుపై 

సంచై నిల్చిన మందరంబుకరణీన్ + సామీరి విభ్రాజి లె౯ా. 

ఈ శా॥ శంపా యు క సయోదముర్ చరణ శి) + జా నాదముల్ సేయ వ 

రింపగ్ లేక నిలింప్ప లాతనువు ని 4 ర్లిద్రాత్యులె కొంచ గో 

శంపుం గందిము [కింది తాయి యన శ్ర + లం బొప్ప(గా నందుపై ( 

జాంపేయాద్రి విధమ్మున న్నిలిచె నా + సామీరి గంభీరు(డై , 

కిష్కింధా కొండము సంపూరము. 
(x) 

(శ్రీరామ చంద్రార్పణ మసు. 

కా! 
pe 



ఇసి అల్లి శ్రీ రెడ్డగారి పద్య కుసుమాలు 

మోచి తొమ్మిది మాసముల్ కాచి కాంచి 

వలయునవి యెల్ల సమకూర్చి యెలమినించి 

పెంచి పెద్ద జేసిన కొలివేల్చు తల్లి 

పాదములకు నొనర్పెద వందనములు 

చిన్న తనమున విద్య నేర్చికొనవలయు 

పెద్దయి బుద్ధి కలిగిన ఏద్దెరాదు 

(కొత్త బట్టకు రంగులు హత్తినట్టు 

ముళికి బట్టకు బట్టునే యెఅగు వత్స 

(నీతి గుచ్చము) 

అరయ దెనుగు తేట యటివ మమృతధార 

కన్నడంబు మేటి కస్తురి యగు 

ననెడి యార్యవాక్య మది పొల్ల యగునేమి? 

తెలియ బిప్పవమ్మ తెలుగు తల్లి! 

(తెనుగు సందేశము) 
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